คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
1

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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บทนา
บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ากั ด (ธพส.) ในฐานะหน่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมี ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหาร
จัดการอาคาร (ศวบ.) เป็นผู้บริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรมต่างๆ รวมไปถึงงานดูแลรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวนและภูมิทัศน์
ศวบ. จึงได้จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดจาแนกออกเป็นคู่มือในด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม, คู่มือการบริหารโครงการก่อสร้าง,
คู่มืองานดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่, คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์, คู่มือการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน, คู่มืองานดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร คู่มือ
การปฏิบัติงาน Relation Manager (RM) และคู่มือการใช้และบารุงรักษายานพาหนะ
ศวบ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องนามาตรฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนี้ต่อไป
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
ปี พ.ศ. 2562
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ศวบ. REV05
สารบัญ

1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
ผังบริหารจัดการ (Organization Chart)
งานปฏิบัติการควบคุม (Operation Control)
งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
งานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
งานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม (Service Requestion)
แผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan)
งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Security plan environment in the workplace)
การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy management)
ภาคผนวก 1 ผังบริหารจัดการ
ภาคผนวก 2 ระเบียบปฏิบัติงานปฏิบัติการควบคุม (SOP1)
ภาคผนวก 3 ข้อกาหนดและรายละเอียดงานควบคุมดูแลบารุงรักษาระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร
ภาคผนวก 4 ระเบียบปฏิบัติงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (SOP2)
ภาคผนวก 5 ระเบียบปฏิบัติงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข (SOP3)
ภาคผนวก 6 ระเบียบปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม (SOP4)
ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภาคผนวก 8 ระเบียบปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย (SOP5)
2. คู่มือการบริหารโครงการก่อสร้าง
การเริ่มต้นโครงการ (Inception Stage)
การออกแบบโครงการ (Design Stage)
การจัดจ้าง (Procurement Stage)
การก่อสร้าง (Construction Stage)
การรับมอบงาน (Stage)
3. คู่มืองานดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่
4. คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
5. คู่มือการปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. คู่มืองานดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร
7. คู่มือการปฏิบัติงาน Relation Manager (RM)
8. คู่มือการใช้และบารุงรักษายานพาหนะ
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
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วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อกาหนดในการดาเนินการบริหารจัดการงานปฏิบัติการควบคุม ดูแล บารุงรักษา
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้างและงานสถาปั ตยกรรมส าหรับ อาคารศู น ย์ราชการเฉลิ ม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารจัดการ ผู้ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างในความ
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ ข้อกาหนด และความต้องการต่างๆ สาหรับงานควบคุม ดู แล
บ ารุ ง รั ก ษา แก้ ไ ขซ่ อ มแซมระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้ า งและงาน
สถาปัตยกรรม
 เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของอาคารศูนย์ราชการฯ
สามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ตลอดจน
ปลอดภัย ต่อผู้ใช้งานทั่วไป โดยควบคุมค่าการสูญ เสี ยเวลาเดินเครื่องของเครื่องจักรและ
อุป กรณ์ (Machine Loss Time) ไม่เกิน 5% และงานโครงสร้าง งานสถาปัต ยกรรมของ
อาคารศูนย์ราชการฯ ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 เพื่อให้มีการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดี
มีแนวทางการควบคุมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ลดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ขอบเขต (Scope)

ขอบเขตของงานปฏิบัติการควบคุม ดูแล บารุงรักษา ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้าง
และงานสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งประกอบด้วย
อาคารต่างๆ ดังนี้
 อาคารสานักงานศาลปกครอง (AG)
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AM)
 อาคารจอดรถ (AC)
 ลานจอดรถรอบอาคาร A (AO)
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM)
 อาคารจอดรถ (BC)
 ลานจอดรถรอบอาคาร B (BO)
 อาคารวิศวกรรม (BU)
 อาคารบาบัดน้าเสีย (BW)
 อาคารพักขยะ (BG)
 อาคารจอดรถประจาทาง (BT)
 อุโมงค์สาธารณูปโภค
 อาคารธนพิพัฒน์
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ผังบริหารจัดการ (Organization Chart)

ผังบริหารจัดการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการซึ่ง
เป็นฝ่ายบริหารจัดการในงานควบคุม ดูแล บารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม และผู้ให้บริการงานควบคุม ดูแล บารุงรักษา ผู้รับจ้าง ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
พิจารณาถึงปัจจัยในการบริหารจัดการงานควบคุ ม ดูแล บารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงาน
โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ดังนี้
 อานาจในการสั่ งการ เป็ น ไปตามระดั บ ของผั งบริ ห ารจั ด การ และขอบเขตหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ถูกกาหนดไว้เป็น รายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
งาน ในแต่ละส่วนงาน
 การมอบหมายงานสายการบังคับบัญชาจากระดับสูง ลงมาตามระดับของผังบริหารจัดการ
 ขอบเขตการควบคุม ซึ่งได้จัดการกาหนดตามขอบเขตแต่ละอาคารตามผัง โครงสร้างของ
องค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดเอกภาพของการบังคับบัญชา
ภาคผนวก 1 ผังบริหารจัดการ
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งานปฏิบัติการควบคุม (Operation Control)

งานควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบสาธารณู ปโภค หรือระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
โดยการเปิ ด-ปิ ด หรือกาหนดเวลาในการเดินเครื่องของแต่ละระบบฯ เพื่อให้ส อดคล้องกับการใช้งานของ
อาคาร เป็นประจาตามระยะเวลาที่เหมาะสม
การกาหนดงานปฏิบัติการควบคุม ผู้ให้บริการรับผิดชอบในการจัดทาแผนงานปฏิบัติการควบคุม
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในแต่ละอาคาร ในทุกๆ ระบบฯ โดยจัดทาเป็นตารางรายการปฏิบัติการควบคุม แสดง
ไว้ในสถานที่เข้าถึงได้ง่าย และตรวจสอบติดตามได้อย่างสะดวก ซึง่ รายละเอียดจะประกอบด้วย
 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ปฏิบัติการควบคุม
 กาหนดเวลาในการทางาน (Operation Schedules)
 วิธีการควบคุม และรายละเอียดในการควบคุมที่จาเป็น
การมอบหมายงานปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ผู้ ให้ บ ริ ก ารภายนอก (Outsoure) รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินงานปฏิบัติการควบคุมเพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง และเที่ยงตรงตามแผนงานที่กาหนดไว้
การสอบทานงานปฏิบัติการควบคุม ผู้ให้บริการภายนอก (Outsoure) รับผิดชอบหรือมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบในการสอบทานการดาเนินงานปฏิบัติการควบคุม เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง และเที่ยงตรง
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
การรายงานผลการปฏิบัติการควบคุม ผู้ให้บริการภายนอก (Outsoure) รับผิดชอบในการสรุปผล
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติการควบคุมในแต่ละเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะการทางานของระบบฯ รวมถึง
การนาเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงแผนการปฏิบัติการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดให้มีระเบียบการ
ปฏิบัติงานในการควบคุม เพื่อให้การดาเนินการดูแลบารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) อยู่ภายใต้สภาวะที่ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 2 ระเบียบปฏิบัติงานปฏิบัติการควบคุม (SOP1)
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งานดูแลบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามข้อกาหนดและระยะเวลาที่กาหนดขึ้นโดยอาจจะได้มา
จากมาตรฐาน ประสบการณ์หรือจากคู่มือการใช้งานของระบบฯ และอุปกรณ์นั้นๆ
ข้อกาหนดแผนงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน การจั ด ท าและก าหนดแผนงานดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง
ป้องกัน (Preventive Maintenance Schedules) ซึ่งจะสอดคล้องกับสัญญาว่าจ้างขอบเขตงานควบคุม ดูแล
บารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
กระบวนการงานบ ารุ ง รั ก ษาเชิ งป้ อ งกั น การดู แ ลบ ารุงรัก ษาเครื่อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ในระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร เพื่อป้องกันเหตุขัดข้อง หรือการชารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถทาได้โดย
การตรวจสภาพเครื่อง การทาความสะอาด การหล่อลื่นอย่างถูกวิธี การปรับแต่ง ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางานตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการตรวจสอบที่จาเป็นและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ตามกาหนดเวลา
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดให้ มีระเบียบ
ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้การดาเนินการบารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยผู้
ให้บริการภายนอก (Outsource) อยู่ภายใต้สภาวะทีค่ วบคุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 3 ข้อกาหนดและรายละเอียด งานดูแลบารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ภาคผนวก 4 ระเบียบปฏิบัติงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (SOP2)
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

งานดูแลบารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
การดาเนินงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อขจัดเหตุขัดข้องให้หมด
ไป และปรับปรุงสภาพให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
การกาหนดงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) แต่ละอาคารรับผิดชอบใน
การพิจารณาเหตุขัดข้อง หรือการปรับปรุงสภาพของเครื่องจักร เพื่อกาหนดให้เป็นงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข
และเก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อกับการดาเนินงาน เพื่อเสนอ และประสานงานกับฝ่าย
บริหารจัดการ
การวางแผนงานบ ารุ งเชิ งแก้ ไข ผู้ ให้ บ ริการภายนอก (Outsource) และฝ่ ายบริห ารจั ดการจะ
ร่วมกัน พิจารณากาหนดแผนงานการซ่อมบารุงรักษาเชิงแก้ไข ให้ มีขอบเขตของการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับสภาพการใช้อาคารทันต่อสถานการณ์ และพิจารณามอบหมายสั่งการให้ดาเนินการตามสายการ
บังคับบัญชา
การจัดเก็บข้อมูลและติดตามงาน ฝ่ายบริหารจัดการจะทาหน้าที่ติดตามงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข
เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไขที่ได้กาหนดไว้ และสรุปข้ อมูลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ
ของงานที่ยังคงค้าง และงานที่แล้วเสร็จ
ศูน ย์ อานวยการวิศวกรรมและบริห ารจั ดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ ายบริห ารจัดการได้จัดให้ มีระเบียบ
ปฏิ บั ติ งานซ่ อ มบ ารุ งเชิ งแก้ ไข เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การบ ารุงรั กษาระบบวิศ วกรรมประกอบอาคาร โดยผู้
ให้บริการภายนอก (Outsource) อยู่ภายใต้สภาวะทีค่ วบคุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 5 ระเบียบปฏิบัติงานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข (SOP3)
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

งานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม (Service Requestion)
การด าเนิ น งานซ่ อ มแซมแก้ ไขตามใบแจ้ งซ่ อ มที่ ได้ รับ แจ้ ง จากระบบแจ้ งซ่ อ ม (Service D) และ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้การบริการต่อผู้ใช้อาคารในแต่ละพื้นที่ของแต่ละอาคาร ในส่วนของระบบสาธารณูปโภค
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
การกาหนดงานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม RM (Relation Manager) จะเป็นพิจารณาขอบเขต
งานตามใบแจ้งซ่อมในระบบแจ้งซ่อม (Service D) เพื่อมอบหมายงานแก่ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) /
ช่างประจาอาคารด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัยกรรมของแต่ละอาคารรับผิดชอบในการดาเนินการแก้ไข
ซ่อมแซม เหตุขัดข้องที่ได้รับการแจ้งตามช่องทางต่างๆ เพื่อกาหนดให้เป็นงานซ่อมตามใบแจ้งซ่อม และเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อกับการดาเนินงาน
การวางแผนงานซ่ อ มแซมแก้ ไ ขตามใบแจ้ ง ซ่ อ ม RM (Relation Manager) จะเป็ น พิ จ ารณา
ขอบเขตงานตามใบแจ้ งซ่ อ มในระบบแจ้ งซ่ อ ม (Service D) เพื่ อ มอบหมายงานแก่ ผู้ ให้ บ ริก ารภายนอก
(Outsource) / ช่างประจาอาคารด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัยกรรมของแต่ละอาคารดาเนินการแก้ไข
ซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม ให้มีการดาเนินการซ่อมแซมโดยขอบเขตของการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สภาพการใช้อาคาร ทันต่อสถานการณ์ โดยคานึงถึงคุณภาพและเวลาของการให้บริการต่อผู้ใช้อาคารในแต่ละ
พื้นที่
การจัดเก็บข้อมูลและติดตามงาน ฝ่ายบริหารจัดการจะทาหน้าที่ติดตามงานซ่อมแซมแก้ไขตามใบ
แจ้งซ่อม (Service D) เพื่อให้เป็นไปตามกาหนดเวลาที่ได้กาหนดไว้ และสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อให้ทราบ
ถึงงานใหม่ในแต่ละเดือน งานที่ยังคงค้าง และงานที่แล้วเสร็จ
ศูน ย์ อานวยการวิศวกรรมและบริห ารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ ายบริห ารจัดการได้จัดให้ มีระเบียบ
ปฏิ บั ติ งานซ่ อมแซมแก้ไขตามใบแจ้ งซ่อ ม (Service D) เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การซ่ อมแก้ไขระบบวิศ วกรรม
ประกอบอาคาร งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม โดยผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) / ช่างประจา
อาคารด้านงานโครงสร้างและงานสถาปัยกรรมอยู่ภายใต้สภาวะที่ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 6 ระเบียบปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม (SOP4)
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05
แผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan)

แผนการด าเนิ น งาน และปฏิ บั ติ ก ารในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารก าหนดหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน และมีการซักซ้อมทาความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน โดยมี
แผนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย ดังนี้
 เพลิงไหม้
 ไฟฟ้าดับ
 น้าประปาหยุดไหล
 ท่อน้ารั่วภายในอาคาร
การกาหนดกาหนดแผนงานปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) จะ
รับผิดชอบในการจัดทา และนาเสนอแผนงานปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ฝ่ายบริหารจัดการพิจารณาตาม
สายบังคับบัญชา ทั้งในส่วนของแผนการปฏิบิติในแต่ละอาคาร และแผนการปฏิบัติรวมทุกอาคารในโครงการฯ
การพิจารณาแผนงานปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) จะนาเสนอ
แผนงานที่กาหนดขึ้นต่อฝ่ายบริหารจัดการ และร่วมกันพิจารณาเพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ และมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกัน เมื่อแผนได้รับการพิจารณาอนุมัติ แผนนั้นๆ จะได้รับการนาไปปฏิบัติและวางแผนเพื่อใช้ในการ
ซักซ้อมต่อไป
การซักซ้อมตามแผนงานปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) แต่ละ
อาคารรับผิดชอบในการกาหนดอบรม และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนในแต่ละอาคาร รวมถึง
แผนการปฏิบัติรวมทุกอาคาร และรายงานผลการซักซ้อมตามแผนงาน
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจัดการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัย ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ สถานการณ์ฉุกเฉิน นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยผู้ให้บริการอยู่
ภายใต้สถานการณ์ทคี่ วบคุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05
แผนความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Security plan environment in the workplace)

งานควบคุม ดูแล บารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านต่างๆ ซึ่งต้องการมาตรฐานหลายๆ แขนงด้วยกัน
ในการดาเนินการอีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานด้านดังกล่าวอยู่พอสมควร จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งในการกาหนดแนวทางระเบียบการปฏิบัติขององค์กรที่มุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีจิตสานึกในงานด้าน
วิชาชีพวิศวกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ และคานึงถึงความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนแนวทาง
การควบคุมผลกระทบจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) จะรับผิดชอบในการ
กาหนด แต่งตั้งและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยสอดคล้องกับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และข้อกาหนดการจัดการด้านความปลอดภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฏหมายกาหนด
ศูน ย์ อานวยการวิศวกรรมและบริห ารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ ายบริห ารจัดการได้จัดให้ มีระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้การจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsource) ผู้รับจ้าง อยู่ภายใต้สภาวะทีค่ วบคุม ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ภาคผนวก 8 ระเบียบปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย (SOP5)
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy management)
อาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น
อาคารควบคุมต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมต้องมีหน้าที่ดาเนินการอนุรักษ์
พลังงาน โดยมีการกาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงาน
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร โดยคณะทางานด้านการจัดการพลังงานรวมทั้ง
กาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน โดยมีขอบเขต
ด้านการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้
 ดาเนิ นการจัดการพลังงานของอาคารให้ สอดคล้องกับวิธีการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.
กฏกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏฺบัติตามนโยบายอนุรั กษ์
พลั งงานและวิธีก ารจั ด การพลั งงาน เสนอมาตรการอนุ รัก ษ์ พ ลั งงาน ก าหนดเป้ าหมาย
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของบุคลากร
คณะทางานและบุ คลากรของผู้ ให้ บริการภายนอก (Outsource) หรือผู้ เกี่ยวข้องกับ การ
อนุรักษ์พลังงาน
 ควบคุมดูแลให้การบริหารจัดการพลังงานของอาคารศูนย์ราชการฯ เป็นไปตามนโยบายด้าน
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
 รายงานการจัดการพลังงานตามนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
อาคารศูนย์ราชการฯ ให้ผู้บริหารทราบ
 เสนอแนะเกี่ย วกับ การก าหนด มาตรการอนุรั กษ์ พลั งงาน ทบทวนนโยบายด้านอนุ รัก ษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ให้ผู้บริหารพิจารณา และสนับสนุนให้ผู้ใช้อาคารศูนย์
ราชการฯ ดาเนินการตามพรบ. กฏกระทรวง ประกาศ
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจัดการได้จัดให้มีการจัดการ
ด้านพลังงาน เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการการใช้พลังงานของอาคารศูนย์ราชการฯ ใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่า โดยฝ่ ายบริ ห ารจั ดการได้ ด าเนิ นการจัด ทาคู่มือการจัด การพลั งงาน พร้อมทั้ ง ควบคุมสั่ งการ การ
ดาเนิ น งาน และผู้ ให้ บ ริการภายนอก (Outsource) อยู่ภ ายใต้ส ภาวะที่ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง 1. คู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2. คู่มือการจัดการพลังงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
ผอ.อ. วรชัย ตั้งคุณาภรณ์/ผอ.ภคพร ช้อนทอง

RM พื้นที่โซน A

RM พื้นที่โซน B

ศาลปกครอง

มาณพ กว้างวิทยานนท์

ศาลฎีกา/ศาลล้มฯ/ศาลทรัพย์สินฯ

มนตรี ศรีวงศ์

อัยการสูงสุด

ปัณชรีย์ สังข์โพธิ์

ศาลรัฐธรรมนูญ/ศาลแขวงฯ/
กรมบังคับคดี

อรุณฉัตร หนูเจริญ

สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม/
กรมพินิจฯ /กรมคุมประพฤติ/

ปาณิสรา เพ็ชรคง

กรมคุ้มครองสิทธิฯ

RM พื้นที่ส่วนกลาง/พื้นที่พาณิชย์
พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่พาณิชย์
AM/AC/AO/BM/BC/BO/BG/BW/BU/BT
ถนนโดยรอบ/ลานเอนกประสงค์

วีรพล ทิณพงษ์
รมร เสนาะเมือง

สคบ./สรรพากร 9/สกธ./กรมความ
ร่วมมือฯ/เทวะวงศ์ฯ/นิติการฯ/ฝ่าย
หนังสือเดินทางทูตฯ/ศปลน./BEDO

พิมศิณี โลหิตกุล

กสม./พระปกเกล้า/กรมการพัฒนาชุมชน

ปณิธาน คันธมาศ

DE/DEPA/สปสช.

ธัชพงษ์ เปรมประยูร

สถิติ/ผู้ตรวจการฯ

ฑาริกา สกลนภรัตน์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ธนัชพร ทวีพรสิน

กรมทรัพยากรฯ/GISDA/OTCC

ชินรัตน์ หอสุขศิริ

ปคม. /ปคบ. /ปอท. /ปปป. /ตม. /DSI

ธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์

สานักประเมินฯ/กพร./กรมที่ดิน

ชัชชัย อร่ามรุณ

สภาความมั่นคงฯ/นิติวิทย์ฯ/อบก./
กรมการท่องเที่ยว

ภควัจน์ แยบกสิกิจ

อาคารธนพิพัฒน์/สานักงานพื้นที่เช่า (BB)

ปารินทร์ สีจร

กองอานวยการ รวิกร ลิมปิพงษ์ /มนตรี พงค์สุวรรณ / เสน่ห์ ชุ่มปรีชา/ วิภาวี สุรเจริญเวชกุล/ วันชัย เคนคา/ สุโรจ จงเจริญยานนท์/ รุ่งสว่าง ด้วงคาจันทร์
งานโครงการ พรเทพ เตชะพันธ์รัตนกุล/ ราชา อารีหะหมัด/ พลจักร นิกาญจน์กูล/ รัฐพงศ์ พันธุ์ตยิ ะ/นุกูล กันเกตุ/ ภัณฑ์ภัสสร มัญชุปภาสัณห์/ มานิตา กิ่งโคกกรวด/
ปารินทร์ สีจร/ สุรชัย ไชยวัง/วัชรินทร์ เสดสีกาง / โชติกา อานวยวิบูลย์ผล/ ประภาสิริ ชาติไทย/ จิรพัชร์ จิตตะเสนีย์
Knowlage Management (KM)/ งานธุรการ ทศพร มีประเสริฐ (KM) /รสริน เรืองศรี (KM, ธุรการ)
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ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารเลขที่ : SOP 1 งานปฏิบัติการควบคุมประจาวัน
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ให้บริการงานดูแลบารุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดแผนการปฏิบัติการประจาวัน
1-1 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
ของอาคารเพื่อน ามากาหนดเป็นตารางแผนการปฏิบัติการประจาวัน (Daily Operation
Schedule) สาหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบอาคาร โดยคานึงถึง
 เวลาการทางานของเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับ เวลาการปฏิบัติงานของอาคาร
 กะการทางาน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติการในแต่ละรายการ (กะเช้า, กะบ่าย, กะดึก)
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาการทางานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะมี
การใช้งาน
 ความสอดคล้องต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า และมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้อง
 ในรายการของการปฏิบัติการที่มีขั้นตอนที่มีรายละเอียด มีการปฏิบัติที่ซับซ้อน เกรงว่า
การปฏิบัติจะไม่ถูกต้อง ในตารางแผนการปฏิบัติการจะต้องอ้างถึงเอกสารคู่มือการ
ควบคุมเครื่องจักร เอกสารวิธีการปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
 แบบฟอร์ม และบันทึกที่จาเป็น เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติการ
1-2 ตารางแผนการปฏิบัติการประจาวัน (Daily Operation Schedule) จะต้องดาเนินการ
ควบคุมเอกสาร ตามระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสาร
1-3 ภายในรายการของตารางแผนการปฏิบัติงานประจาวัน หากงานใด มีใช้แบบฟอร์ม หรือ
บันทึกใดๆ จะต้องประกาศไว้ในรายการนั้นๆ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน
2. การดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจาวัน
2-1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการท าหน้ าที่ แจกจ่ ายมอบหมายและควบคุ ม งานให้ กั บ ช่ างเทคนิ ค ต้ อ ง
พิจารณาถึงความสามารถทีเ่ หมาะสมในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่า การดาเนินการในแต่ละ
รายการมีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามตารางแผนการปฏิบัติการที่กาหนดไว้
2-2 การปฏิบัติการแต่ละรายการจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะควบคุมเพื่อให้ผลจากงานปฏิบัติการ
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 การปฏิบัติการแต่ละรายการจะต้องเป็นไปตามเวลาที่กาหนดอย่างถูกต้อง
 การปฏิบัติการแต่ละรายการดาเนินการอย่างถูกวิธีเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม
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3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ
3-1 ผู้ จั ด การซ่ อ มบ ารุ ง หรื อ ช่ างเทคนิ ค อาวุโส รับ ผิ ด ชอบในการก าหนดการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
 การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้น ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ในตารางแผนการปฏิบัติการ
 ขั้น ตอนของการปฏิ บัติการแต่ล ะรายการนั้ น ถูกต้อง เหมาะสม หรือสอดคล้ องกับ
เอกสารคู่มือการควบคุมเครื่องจักร เอกสารวิธีการปฏิบัติการที่ได้อ้างถึง
 ผลกระทบใดๆหรื อ ความบกพร่องในการปฏิ บั ติ ก ารได้ ถูก บ่ งชี้ มี ก ารประสานงาน
ดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสม และจัดทาแนวทางการป้องกันแล้ว
 ข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์ม หรือบันทึกที่ใช้นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
ผู้จัดการซ่อมบารุงหรือช่างเทคนิคอาวุโส ทาการพิจารณาการทวนสอบตลอดกระบวนการ
แล้ว เห็นว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ จึงลงนามไว้เป็นหลักฐานในเอกสารแบบฟอร์ม หรือบันทึก
ต่างๆ
4. การจัดเก็บข้อมูล
4-1 ผู้จัดการซ่อมบารุงหรือช่างเทคนิคอาวุโส รับผิดชอบพิจารณาการจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์ม
หรือบันทึกที่ดาเนินการแล้วตลอดกระบวนการเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง การพิจารณา
จัดเก็บ ควรคานึงเกณฑ์ดังนี้
 ระยะเวลาในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับ ข้อกาหนด กฎหมาย ระยะเวลาของสัญญาบริการ
หรือความต้องการของฝ่ายจัดการ หากไม่มีเกณฑ์ใดข้างต้นกาหนดไว้ ให้กาหนดตาม
ความเหมาะสม
 การสอบกลับสามารถกระทาได้ตามระยะเวลาอันสมควร
4-2 ในใบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของการปฏิ บั ติ ก ารประจ าวั น แต่ ล ะรายการจะต้ อ งจั ด เก็ บ โดยเรี ย ง
หมวดหมู่ และเรียงตามวันที่บันทึก เพื่อให้สามารถบ่งชี้และสอบกลับข้อมูลได้ง่าย
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ข้อกาหนดขั้นต้นและรายละเอียดการดูแลบารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
1. ระบบไฟฟ้ากาลัง ไฟฟ้าย่อยในแต่ละชั้น ไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร
ระบบ Central Emergency, Emergency Light และExit Light และระบบ 2 Wire Remote
 ตรวจสอบบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่า (MDB) และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
ทุก 3 เดือน
 ตรวจสอบบ ารุ งรั กษา ท าความสะอาด ตรวจสอบการยึ ดแน่น จุด ต่อขั้ ว สายเมนไฟฟ้ า MDB
Panel Board ของระบบไฟฟ้าภายในอาคารโดยใช้ Handheld Thermo Scan ทุก 6 เดือน
 ตรวจวัด วิเคราะห์ บารุงรักษา ACB, RMU ด้วยเครื่องวัดทางไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์การทางานของ
อุปกรณ์ พร้อมรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์
 ตรวจวัดโหลดการใช้พลังงานไฟฟ้า MDB ,Panel Board ให้เกิดความสมดุล ทุก 6 เดือน
 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าทุก ๆ วัน
 ทาความสะอาดภายในห้องที่ติดตั้งตู้ MDB และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด ทุก 1 เดือน
 ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงดับหรือไฟฟ้าตก
2. ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง
 ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองให้พร้อมที่จะทางานตลอดเวลา
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ มีการเชื่อมหรือขันให้แน่น
3. ระบบประกาศเสียงเรียกตามสาย
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกรอบ 3 เดือน
 ตรวจสอบการท างานตั้ งแต่ ตัว ชุ ด เครื่องเสี ย ง และล าโพงทุ กชุ ด ในอาคารให้ พ ร้อ มใช้ งานได้
ตลอดเวลา
4. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 3 เดือน
 ทดสอบการทางานของระบบอุปกรณ์ ทุก 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมทางานได้เมื่อเกิดเหตุ
5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 1 ปี
 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ มีการเชื่อมหรือขันให้แน่น
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6. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบอุปกรณ์ ตลอดจนสัญญาณที่จุดต่าง ๆ เสมอ
7. งานระบบ Access Control และ Building Automation System (BAS)
 ตรวจสอบการบารุงรักษาให้เป็นไปตามแผนการบารุงรักษา
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 เปิด-ปิด ระบบ Access Control และหรือ BAS ตามความเหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน
8. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ทุกรอบ 1 เดือน
 ทดสอบการทางานของเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
9. งานระบบปรับอากาศ
 ตรวจสอบระบบปรับอากาศ บารุงรักษาและทาความสะอาดระบบปรับอากาศ ในระยะ 1 ปี ให้
ครอบคลุมตามหลักวิชาการบารุงรักษา
 ตรวจสอบบารุงรักษา Water Cooled Water Chiller,Cooling Tower, Air Handing Unit ,
Fan Coil Unit (เครื่องเป่าลมเย็น) และล้างทาความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น (Filter) ทุก 2 เดือน
และล้างคอยล์เย็นอย่างน้อยทุก 1 ปี
 ตรวจสอบบารุงรักษา เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ทุกเดือน และล้างทาความสะอาดคอยล์ร้อนเย็น สาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ทุก 6 เดือน
 ตรวจสอบบ ารุงรั กษาอุป กรณ์ ส่ ว นควบของระบบปรั บอากาศทั้ งหมด เช่น ปั้ม ระบบไฟฟ้ า
ระบบน้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกรอบ 3 เดือน
 ตรวจสอบอุณหภูมิของบริเวณส่วนกลาง ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
10. ระบบระบายอากาศ และระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ
 ตรวจสอบ บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 3 เดือน
 ตรวจสอบการทางานของระบบอยู่เสมอ
11. งานระบบก๊าซหุงต้ม
 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบก๊าซหุงต้ม ทุกเดือน
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 ตรวจสอบระบบแรงดันภายในท่อก๊าซทุกวัน เพื่อสารองการใช้งานให้เหมาะสม
12. งานระบบประปา ท่อน้าทิ้ง ท่อน้าเสีย และท่อระบายน้าฝน
 ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ตั้งแต่มาตรวัดของประปา เข้าบ่อพักน้าใต้ดิน จากเครื่องสูบน้าทิ้ง
ระบบ ตลอดจนท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกรอบ 1 เดือน
 บันทึกหน่วยการใช้น้าประปาทุกวัน เพื่อตรวจสอบการใช้น้าในแต่ละวัน และหาแนวทางการใช้
น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ระบบป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดรอบประจาสัปดาห์ เดือน และ 3 เดือน
 ตรวจสอบแรงดันของน้าในท่ออยู่เสมอ
 ทดสอบการฉีดน้าปีละ 1 คร้ง
 ตรวจสอบแรงดัน และปริมาณเคมีในถัง ทุกรอบ 3 เดือน
 ติดต่อบริษัทเครื่องดับเพลิงเคมีให้นาถังที่มีปริมาณเคมีน้อยหรือที่ใช้หมดแล้วไปเติม เพื่อให้
พร้อมใช้งานได้เสมอ
14. ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ Clean Agent
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบแรงดันในท่ออยู่เสมอ
15. ระบบบาบัดน้าเสียรวม
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งที่จะระบายออกไปยัง ท่อระบายน้าของ กทม. และแก้ไขปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานตามกฏหมายกาหนด
 ตรวจสอบการทางานของเครื่องจักร และอุปกรณ์อยู่เสมอ
16. งานระบบรดน้าต้นไม้
 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องสูบน้า ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ
 ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ ปรับมุมหัวจ่ายน้าในทิศทางที่ต้องการ
 เปิด-ปิดเครื่องสูบน้า ตามความเหมาะสม
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17. งานระบบน้าพุ น้าตก
 ตรวจสอบ บารุงรักษาเครื่องสูบน้า ท่อ และอุปกรณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบการทางานของเครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ตามตาราง
 ตรวจสอบสภาพ และปริมาณน้า รวมทั้งเติมเคมีเพื่อปรับสภาพน้า
 จัดทาตารางการเปิด-ปิด น้าพุ น้าตก
18. งานระบบทาน้าดื่ม
 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องทาน้าดื่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
19. งานระบบน้าหมุนเวียนในสระน้าในโครงการศูนย์ราชการฯ
 ตรวจสอบ บารุงรักษาเครื่องสูบน้า ท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
 ตรวจสอบการทางานของเครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ตามตาราง
 ตรวจสอบสภาพ และปริมาณน้า รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อปรับสภาพน้า
20. ระบบเครื่องสูบน้าป้องกันน้าท่วม
 ทดสอบระบบและอุปกรณ์ รายงานผลการทดสอบทุกสัปดาห์
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ทุกรอบ 1 เดือน
21. ระบบลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ส่งของ ลิฟต์ดับเพลิง และบันไดเลื่อน
 ผู้ให้บริการดูแลบารุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน และติดตามการตรวจสอบการบารุงรักษาลิฟต์
และบันไดเลื่อน ให้เป็นไปตามแผนการบารุงรักษา
 เปิด-ปิด ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ส่งของ ลิฟต์ดับเพลิง และบันไดเลื่อน ตามความเหมาะสม เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
22. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
22.1 การบารุงรักษาอุปกรณ์หลักของระบบ มีข้อปฏิบัติดังนี้
 ล้างทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยผ้าชุบน้าหมาด ๆ และใช้น้าฉีดล้างบริเวณ
ด้านหน้าแผง ล้างแผงเซลล์ไม่ควรใช้สารเคมีใด ๆ ในการเช็ดถู
 ตรวจสอบแนวสายไฟ และขั้วจุดต่อสายไฟว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างดีหรือไม่ มีรอยไหม้
หรื อ อาร์ ค หรื อ ไม่ เพื่ อ ความปลอดภั ย และให้ ก ระแสไฟฟ้ า สามารถเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
สายไฟฟ้าได้สะดวกในระบบ
 ควรจั ดการสิ่ งกีดขวางหรือสิ่ งที่ ทาให้ เกิดเงาบังที่ แผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ เพื่อให้ แผงมี
ประสิทธิภาพรับแสงสูงสุด
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 ควรระวังไม่ให้วัสดุของแข็งตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การบารุงรักษาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีข้อปฏิบัติดังนี้
 ตรวจสอบจุดต่างๆ ที่ยึดและต่อกับชุดโครง โดยต้องตรวจสอบความแน่นหนาเสมอ เพื่อ
ความแข็งแรง ในการยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และรับแรงลม
 ชุดน็อตและแหวนรอง อุปกรณ์จับยึด ที่ใช้ยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ฐานยึดโครงรองรับ
แผงต้องไม่หลุดหลวม ตรวจวัด ขันให้แน่นหนา
การบารุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combination Box) มีข้อปฏิบัติดังนี้
 ตรวจสอบจุ ด ต่ อ จุ ด เชื่ อ มของสายไฟทั้ งภายในและภายนอกชุ ด ควบคุ ม ให้ มี ค วาม
แข็งแรงแน่ น หนาไม่ห ลุด และสะดวกแก่การไหลของกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้ า
ลัดวงจร
 ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไป ให้สะอาดอยู่เสมอ และควรทาการกาจัดแมลง เช่น
มด ที่เข้าไปอาศัยอยู่ ภายในตู้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 ตรวจสอบสายดินของวงจร ให้แน่นหนา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
การบารุงรักษาเครื่องแปลงไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) มีข้อปฏิบัติดังนี้
 ตรวจสอบจุดต่อจุดเชื่อมของสายไฟทั้งภายนอกชุดควบคุม ให้มีความแข็งแรงแน่น หนา
สะดวกแก่การไหลของกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไป ทาการกาจัดแมลง เช่น มด เพื่อป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร
การบารุงรักษาตู้ AC Main Circuit Breaker มีข้อปฏิบัติดังนี้
 ตรวจสอบจุ ด ต่ อ จุ ด เชื่ อ มของสายไฟทั้ งภายในและภายนอกชุ ด ควบคุ ม ให้ มี ค วาม
แข็งแรงแน่ น หนาไม่ห ลุด และสะดวกแก่การไหลของกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้ า
ลัดวงจร
 ตรวจเช็คสภาพภายนอกโดยทั่วไป ให้สะอาดอยู่เสมอ และควรทาการกาจัดแมลง เช่น
มด ที่เข้าไปอาศัยอยู่ ภายในตู้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 ตรวจสอบสายดินของวงจร ให้แน่นหนา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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เอกสารคู่มือและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 แผนรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 กฏกระทรวง เรื่องมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.2549
 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัด การด้ านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2522
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2519
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
พ.ศ. 2520
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
 เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการท างานในสถานที่ ที่ มี อั น ตรายจากการตกจากที่ สู ง วั ส ดุ ก ระเด็ น ฯ
พ.ศ. 2534
กฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก้ไขพ.ศ. 2550
 ประกาศกฎกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
 ประกาศกฎกระทรวงพลังงานเรื่องกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 (ฉบับแก้ไข)
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ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารเลขที่ : SOP 2 งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ให้บริการงานดูแลบารุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดแผนงานการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Schedules)
1-1 ผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้างาน รับผิดชอบในการจัดทาตารางรายการเครื่องจักร (Equipment
List) หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรืออยู่ภายใต้สัญญาการให้บริการ เพื่อดาเนินการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนการซ่อม แผนกลยุทธ์ตามโปรแกรมซอฟแวร์บริหาร
ข้อมูล (SAP) โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 ชื่อ โค๊ดของเครื่องจักร และหมวดหมู่ หรือประเภทของระบบ
 ชื่อผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต หมายเลขเครื่องจักร
 พิกัดทางเทคนิคที่จาเป็น
 ข้อมูลอื่น ๆ ของเครื่องจักร ที่จาเป็นต่อการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
1-2 ผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้างาน รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนงานการบารุงรักษาเชิง
ป้ อ งกั น (Preventive Maintenance Schedules) ให้ กั บ เครื่ อ งจั ก รที่ อ ยู่ ใ นรายการ โดย
พิจารณาเกณฑ์ดังนี้
 การกาหนดระยะเวลา ความถี่ และรูปแบบในการบารุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละรายการ
จะต้องสอดคล้องและเหมาะสม เป็นไปตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรที่ได้กาหนดไว้ ตามกฎหมาย
หรื อ มาตรฐานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ความต้ อ งการของฝ่ ายจั ด การ ผู้ ใช้ งาน หากไม่ มี
ข้อกาหนดใดกาหนดไว้ ให้เป็นความต้องการของฝ่ายจัดการ ในการกาหนดตามทางเทคนิค
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการบารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นหรือให้เป็นไป
ตามแผนการซ่อม แผนกลยุทธ์ตามโปรแกรมซอฟแวร์บริหารข้อมูล (SAP)
 เมื่ อ ถึ ง ก าหนดระยะเวลาการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น เครื่ อ งจั ก รใด ๆ แต่ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ผู้จัดการซ่อมบารุงจะต้องบันทึกเหตุผลนั้น ๆ ลงในใบงาน
บารุงรักษาเครื่องจักรดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการอนุมัติ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
และพิ จ ารณาแก้ไขปั ญ หาที่ ค าดว่าจะเกิด เฉพาะหน้ าอย่ างเหมาะสม รวมทั้ งพิ จ ารณา
ดาเนินการบารุงรักษาให้กับเครื่องจักรนั้น ๆ โดยไม่ล่าช้า เมื่อสามารถทาได้
1-3 ตารางรายการเครื่ อ งจั ก ร (Equipment List) และแผนงานการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive Maintenance Schedules) จะต้ อ งด าเนิ น การควบคุ ม เอกสาร ตามระเบี ย บ
ปฏิบัติงานของการควบคุมเอกสาร
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2. การดาเนินการตามแผนงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน
2-1 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคอาวุโสของผู้ให้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการดาเนินการตาม
ใบ สั่ ง ซ่ อ ม (Work Order) ใบ งาน บ ารุ ง รั ก ษ าเชิ ง ป้ องกั น (Preventive Maintenance
Worksheet) ตามแผนงานบารุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน และทาหน้าที่
แจกจ่าย มอบหมายงานให้กับช่างเทคนิคในระดับต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 ความรู้ความสามารถของช่างเทคนิค ผู้ทาหน้าที่บารุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้น ๆ
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับระดับความยากง่าย ความสลับซับซ้อน และความเสี่ยงของงาน
 สิ่ งที่ จ ะต้องปฏิ บั ติเพิ่ มเติ มจากใบสั่ งซ่อม หรืองานที่ จะต้อ งท าควบคู่กั นไป ขณะท าการ
บารุงรักษาในแต่ละเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ จะต้องถูกกาหนดไว้ลงในใบสั่งซ่อมหรือใบงาน
งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน ก่อนการดาเนินการบารุงรักษาทุกครั้ง
 การสื่อสารและประสานงานที่จาเป็น ตามกาหนดการณ์ของการเข้าดาเนินการนั้น จะต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบ และกาหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
 การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการบารุงรักษานั้น จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้อยู่เสมอ
2-2 ช่างเทคนิคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใบสั่งซ่อม ให้ดาเนินการตามใบสั่งซ่อมนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามลักษณะงานทางเทคนิค หากลักษณะงานใดที่มีความละเอียดซับซ้อน
หรือต้องการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ผู้จัดการซ่อมบารุงจะพิจารณากาหนด
วิธี ก ารปฏิ บั ติ งานนั้ น ๆ หรือ ปรั บ ปรุงแบบฟอร์ม ใบงาน (Worksheet) งานบ ารุงรั ก ษาเชิ ง
ป้องกัน ในงานนั้น ๆ โดยสามารถแสดงให้เห็นถึง วิธีการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามลักษณะงานทางเทคนิคทุกประการ
2-3 งานบารุงรักษาเชิงป้องกันในแต่ละใบสั่งซ่อม จะต้องดาเนินการภายใต้สภาวะควบคุม ให้เป็นไป
ตามลักษณะงานที่กาหนด ดังต่อไปนี้
 งานตรวจเช็ค/ตรวจสอบ ช่างเทคนิคผู้ดาเนินการจะต้องทาการตรวจเช็ค หรือตรวจสอบตาม
รายการที่กาหนดไว้ในใบสั่งซ่อม เพื่อประเมินสภาพทางเทคนิค และวิเคราะห์สมรรถนะใน
ส่วนของเครื่องจักรนั้น ๆ อย่างเหมาะสม
 งานที่จะต้องลงมือปฏิบัติ เช่น การทาความสะอาด การล้างแผ่ นกรอง การปรับตั้งสายพาน
เป็ น ต้น ช่างเทคนิ คผู้ ดาเนินการจะต้องปฏิบัติตามรายการที่กาหนดไว้ในใบสั่ งซ่อมอย่าง
ครบถ้วน หรือตามความจาเป็นจากการพิจารณาสภาพของเครื่องจักร
 งานวัดค่าต่าง ๆ ของเครื่องจักร ช่างเทคนิคผู้ดาเนินการ จะต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม
กั บ การวั ด ค่ าทางวิศ วกรรมต่ าง ๆ ที่ ก าหนดไว้ ในใบสั่ งซ่ อ มและจะต้ อ งประเมิ น ค่ าที่ ได้
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ค่าออกแบบ หรือค่าที่เหมาะสมจากการคานวณทางวิศวกรรม
เพื่อลงความเห็นในสภาพที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยา
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การลงบั น ทึ ก ข้อ ความในใบสั่ งซ่อ ม ใบงานบ ารุงรักษาเชิงป้ องกัน ช่ างเทคนิ ค ผู้ ด าเนิ น การ
จะต้องพิจารณาเขียนข้อความลงในใบงานฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลจากปฏิบัติการบารุงรักษา
เครื่องจักร โดยมีส่วนประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
 รายละเอีย ดของความผิ ด พร่อ งที่ พ บจากเครื่ อ งจั ก รและการปฏิ บั ติ ที่ ด าเนิ น การไปแล้ ว
ตลอดจนการปฏิบัติที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งควรรีบแจ้งให้ ผู้จัดการซ่อมบารุงทราบ
โดยไม่ล่าช้า เพื่อพิจารณาหยุดการทางานเครื่องจักร และดาเนินการแก้ไขต่อไป
 รายการที่ลงมือปฏิบัติที่สาคัญ เช่น การปรับแต่ง ปรับตั้ง การกวดขัน การเปลี่ยนชิ้นส่วน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่ควรลงบันทึกไว้เพื่อสอบกลับได้ตามสมควร
 การแสดงการคานวณทางวิศวกรรมจากค่าที่วัดได้ เพื่อประเมินสภาพของเครื่องจักรตาม
ความสาคัญของเครื่องจักร หรือตามความต้องการของฝ่ายจัดการ หรือตามความจาเป็น
ทางด้านเทคนิค

3. การตรวจสอบและการทวนสอบงานดูแลบารุงรักษาเชิงป้องกัน
3-1 ช่างเทคนิคอาวุโสทาหน้าที่เก็บรวบรวมใบงานการบารุงรักษาเชิงป้องกันทั้งหมด ที่ดาเนินการ
แล้วเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องการหรือที่ถูกใช้ไป จนกว่า
งานจะมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน
3-2 ผู้จั ดการซ่อมบ ารุง รับ ผิ ดชอบในการทวนสอบการบารุงรักษาเชิงป้องกันตลอดกระบวนการ
โดยพิจารณาเกณฑ์ดังนี้
 ใบสั่งซ่อม ใบงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการบารุงรักษา
เชิงป้องกัน(Preventive Maintenance Schedules) ที่ได้กาหนดไว้
 ใบสั่ งซ่อม ใบงานบ ารุงรักษาเชิงป้ องกัน มีการปฏิ บัติที่ถูกต้อง มีการปรับ ตั้งตามความ
จาเป็น มีการตรวจสอบหรือทาความสะอาดทั่วไป และมีการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ถือได้ว่าเป็น
การบารุงรักษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่ดี
 เครื่องจักรที่ได้รับการบารุงรักษา ได้รับทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการทางาน เช่น อะไหล่
หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ประกอบการบารุงรักษา
 ปัญหาที่พบจากการบารุงรักษาได้ถูกบ่งชี้ และดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม หากพบว่า
ปัญหาของเครื่องจักรที่พบนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ปัญหาดังกล่าวจะต้อง
ถูกบัน ทึกเพื่อรอการดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง นอกเหนือจากงานบารุงรักษา
ปกติ โดยด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง แก้ ไ ข (Corrective Maintenance) หรื อ วิ ธี ก าร
บารุงรักษาด้วยวิธีการอื่นๆต่อไป
 ใบสั่ งซ่ อ ม ใบงานบ ารุ ง รั ก ษาเชิ งป้ อ งกั น ได้ รั บ การตรวจสอบจากช่ า งเทคนิ ค อาวุ โ ส
หรือผู้รับผิดชอบที่มอบหมายไว้ ได้ลงนามรับรองแล้วเมื่อใบสั่งซ่อม ใบงานบารุงรักษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้ จัดการซ่อมบารุงหรือหั วหน้างานจึงลงนามรับรองเป็นหลั กฐาน และ
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พิ จ ารณาการส่ ง มอบใบสั่ งซ่ อ ม ใบงานการบ ารุ ง รั ก ษาทั้ ง หมดให้ แ ก่ ฝ่ ายจั ด การหรื อ
ผู้เกี่ยวข้อง ทาการตรวจปล่อยอีกครั้ง
4. การจัดเก็บใบงานดูแลบารุงรักษาเชิงป้องกัน
4-1 ผู้ให้บริการพิจารณาสถานที่การจัดเก็บ ใบสั่งซ่อม ใบงานที่ดาเนินการแล้วตลอดกระบวนการ
เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง การพิจารณาจัดเก็บควรคานึงเกณฑ์ดังนี้
 การบ่งชี้สถานะภาพของใบสั่งซ่อม ใบงานแต่ละใบให้สามารถแบ่งแยก และตรวจสอบได้ง่าย
 การสอบกลั บได้ในระยะเวลาอันเหมาะสมตามความจาเป็น สอดคล้องกับระยะเวลาการ
จัดเก็บ
 ระยะเวลาในการจัดเก็บขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือความต้องการของฝ่ายจัดการ หรือข้อกาหนด
ที่ตกลงไว้
4-2 ใบสั่งซ่อม ใบงานที่จัดเก็บ จะต้องเรียงตามลาดับหมวดหมู่เครื่องจักรให้ตรงกันกับรายการเครื่องจักร
เพื่อความสะดวกในการค้นหา หรือรายการตามผลงานประจาเดือนและตรวจนับความครบถ้วน
หมายเหตุ : การด าเนิ น งานบ ารุ งรั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น ให้ เป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ แผนงานตาม
โปรแกรมซอฟแวร์บริหารข้อมูล (SAP)
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ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารเลขที่ : SOP 3 งานซ่อมบารุงเชิงแก้ไข
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ให้บริการงานดูแลบารุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
1-1 ลักษณะของงานการบารุงรักษาเชิงแก้ไข จะพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 งานที่พบความผิดปกติใด ๆ จากการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ปกติซึ่งจะต้องทาการซ่อมแซม
แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง ดั ดแปลงโดยใช้เวลาในการท างานมากขึ้ น จากการบ ารุงรัก ษาปกติ
หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่สาคัญทีจ่ าต้องลงบันทึกเป็นประวัติของเครื่องจักรนั้นๆ
 งานบารุงรักษาเชิงป้องกันแบบรายปี (Yearly Preventive Maintenance) ที่ผู้จัดการซ่อม
บารุงพิจารณาเห็นว่า ควรจัดเข้าอยู่ในประเภทการบารุงรักษาเชิงแก้ไข เพื่อการวางแผนงาน
และติดตามความคืบหน้าของงานนั้น ๆ
 งานที่พบความความผิดปกติใด ๆ จากการให้บริการตามใบสั่งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ซึ่งจะต้องทา
การซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยใช้เวลาในการทางานมากขึ้นจากการให้บริการปกติ
หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่สาคัญที่จาต้องลงบันทึกเป็นประวัติของเครื่องจักรนั้นๆ
 งานที่เป็ นการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงแปลง แก้ไข เพื่อให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรสามารถ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการซ่อมบารุงพิจารณาเห็นว่า ควรจัดเข้าอยู่ในประเภท
การบารุงรักษาเชิงแก้ไข เพื่อการวางแผนงาน และติดตามความคืบหน้าของงานนั้นๆ
 งานทีม่ ีการร้องขอให้ดาเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักร
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการซ่อมบารุงพิจารณาเห็นว่า ควรจัดเข้าอยู่ใน
ประเภทการบารุงรักษาเชิงแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานโดยพิจารณา งานด้านต่าง ๆ หรือ
ต้องขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายและติดตามความคืบหน้าของงานนั้น ๆ ต่อไป
1-2 การเก็บ ข้อมูล รายละเอียดของแต่ล ะงานการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขจะต้องบันทึ กเก็บ ข้อมูล ใน
โปรแกรมซอฟแวร์บริหารข้อมูล (SAP) และเป็นเอกสารหรือแบบฟอร์มโดยมีลักษณะของข้อมูลที่
สามารถบ่งชี้รายละเอียดต่าง ๆ ของงานได้ดังต่อไปนี้
 รายละเอียดที่จาเป็นของงานแต่ละงาน เช่น วันที่เริ่มกาหนดงาน เริ่มดาเนินงาน และวันที่
งานแล้ ว เสร็ จ ชื่ อ เครื่ อ งจั ก ร โค้ ด เครื่ อ งจั ก ร สาเหตุ ข องปั ญ หา ชิ้ น ส่ ว น หรื อ อะไหล่
แนวทางการดาเนินการ เหตุผลของการรอการดาเนินการ เป็นต้น
 จานวนวันทั้งหมดของการเริ่มกาหนดงาน เริ่มดาเนินงาน จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 การสรุปสถานะของการบารุงรักษาเชิงแก้ไขให้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในแต่ละรอบเดือน
และรอบปี ซึ่งประกอบด้วยงานที่อยู่ระหว่างรอการดาเนินการ และงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์
 จานวน และรายการอะไหล่ วัสดุหรือชิ้นส่วนที่ใช้ไปสั่งซ่อม
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 การลงนามของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ งาน เช่น ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ผู้ ต รวจสอบ/ทวนสอบ ผู้ จัด การ
ซ่อมบารุง หัวหน้างาน ช่างเทคนิคอาวุโส ลงนามผลการดาเนินงาน เป็นต้น
2. การวางแผนงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
2-1 งานที่ถูกกาหนดให้เป็นการบารุงรักษาเชิงแก้ไข ผู้จัดการซ่อมบารุงรับผิดชอบในการจัดเตรียม
ความพร้อมของการดาเนินงาน หรือพิจารณามอบหมายให้กับ ผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 วันเวลาในการเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมด้วยจานวนพนักงานที่ต้องเข้าร่วมปฏิบัติงาน
 ชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
 การประเมิ น ความเสี่ ย งของงานเพื่ อ ก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านหากงานมี ขั้ น ตอน
ที่สลับซับซ้อน หรือมีความเสี่ยง
 การประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่จาเป็นทราบถึงกาหนดการณ์และขั้นตอนการทางาน
2-2 งานที่ยังคงรอการดาเนินการ หรือดาเนินการยังไม่ แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะต้องได้รับ
การติดตาม และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะด้วยเอกสาร หรือรายงานประจาเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงสถานะของงาน
3. การดาเนินงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
3-1 ผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้างาน รับผิดชอบในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน
สู่ช่างเทคนิคระดับต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจต้องมีการประชุมชี้แจงแผนงาน
สาหรับงานที่มีรายละเอียดมาก หรือมีความสลับซับซ้อนมีความเสี่ยงของงานสูง
3-2 ในงานที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติ ผู้จัดการซ่อมบารุง จะต้องเข้าร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
3-3 ขณะด าเนิ น งาน หากเกิ ดเหตุก ารณ์ ใดๆ ที่ ไม่เป็น ไปตามแผนที่ วางไว้ หรือเกิ ดเหตุผิ ดปกติ
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดการทราบตามลาดับ เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการ
ดาเนินการให้ดีที่สุด
4. การตรวจสอบและการทวนสอบงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
4-1 ผู้ จั ด การซ่ อ มบ ารุ ง หั ว หน้ า งาน หรื อ ช่ า งเทคนิ ค อาวุ โ สที่ ได้ รั บ มอบหมาย จะต้ อ งท าการ
ตรวจสอบงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม หรือความจาเป็นของงาน
โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 หากมีเหตุผลที่ทางานแล้ว แต่งานที่ทานั้นยังคงไม่สามารถดาเนินการ หรื องานคงค้างนั้น
ต้องได้รับการติดตาม ทั้งนีเ้ พื่อให้มีความคืบหน้าอย่างสมเหตุสมผลและไม่เกิดการละทิ้งงาน
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 การพิจารณาความเหมาะสมของการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการแก้ไข แต่ยังไม่สามารถดาเนินการนั้น จะต้องได้รับการกาหนดขึ้น
และพร้อมปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้างาน หรือช่างเทคนิคอาวุโสที่ได้รับมอบหมาย จะต้องทาการทวนสอบ
งานบารุงรักษาเชิงแก้ไข เมื่อการดาเนินงานสิ้นสุด หรือเสร็จสิ้นลง โดยพิจารณาหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่การกาหนดงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข ไปจนถึงเสร็จสิ้นงาน มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถบันทึกทาเป็นประวัติของการดาเนินงานนั้น ๆ ได้ หากยังขาดข้อมูลส่วนใด
จะต้องดาเนินการประสานงานต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้า
 ความมั่นได้ใจว่า ขั้นตอนหรือการวางแผน ที่มีการกาหนด หรือวางแนวทางในการปฏิบัตินั้น
ได้รับการดาเนินการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
 การสื่ อ สารและการประสานงานส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ที่ จ ะท าให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด
ได้รับทราบถึงสถานะของการดาเนินการ ตลอดจนข้อควรระมัดระวังต่างๆ
 จุดที่ผิดพร่อง ไม่สมบูรณ์ ต้องการการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือส่วนที่ต้องการเปลี่ยน
นั้น ได้รับการดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และอุปกรณ์เครื่องจักรนั้นๆ กลับเข้าสู่สภาพปกติ
พร้อมใช้งาน
 งานที่ดาเนินการ ได้รับทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว เช่น อะไหล่หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน
วัสดุสิ้นเปลือง และกระบวนการเบิกจ่าย โอน สิ่งเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วน
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข ได้รับการตรวจสอบจากช่างเทคนิคอาวุโส
หรือผู้รับผิดชอบที่มอบหมายไว้ ได้ลงนามรับรองแล้ว
เมื่องานบารุงรักษาเชิงแก้ไข อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ผู้จัดการซ่อมบารุง จึงลงนามในเอกสารใบสั่ง
งานฯรับรองเป็นหลักฐาน และพิจารณาการส่งมอบเอกสาร ให้แก่ ฝ่ายจัดการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ทาการตรวจปล่อยอีกครั้ง หรือตามความเหมาะสม

5. การจัดเก็บใบงานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
5-1 ผู้ให้บริการพิจารณาสถานที่การจัดเก็บใบงานที่ดาเนินการแล้ วตลอดกระบวนการ เพื่อเก็บไว้เป็ น
ข้อมูลอ้างอิง การพิจารณาจัดเก็บควรคานึงเกณฑ์ดังนี้
 การบ่งชี้สถานะภาพของใบงานแต่ละใบให้สามารถแบ่งแยก และตรวจสอบได้ง่าย
 การสอบกลับ ได้ในระยะเวลาอันเหมาะสมตามความจาเป็น สอดคล้องกับระยะเวลาการ
จัดเก็บ
 ระยะเวลาในการจั ด เก็ บ ขึ้ น อยู่ กั บ กฎหมายหรื อ ความต้ อ งการของฝ่ า ยจั ด การ หรื อ
ข้อกาหนดที่ตกลงไว้

34

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

5-2 ใบงานที่จัดเก็บ จะต้องเรียงตามลาดับหมวดหมู่เครื่องจักร ให้ตรงกันกับรายการเครื่องจักร เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหา และตรวจนับความครบถ้วน
หมายเหตุ : งานซ่อมบารุงเชิงแก้ไขบันทึกข้อมูลในโปรแกรมซอฟแวร์บริหารข้อมูล (SAP)
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ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารเลขที่ : SOP 4 งานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ให้บริการงานดูแลบารุงรักษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การแจ้งซ่อมแซมแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม (Service Request)
1-1 กรณีที่ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ใช้อาคาร ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ Relation Manager (RM) หรือ
เจ้าหน้าที่ Call Center แจ้งคาร้องขอการให้บริการ (แจ้งซ่อมแซม) ที่สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบในการให้บริการ โดยสามารถแจ้งคาร้องขอการให้บริการได้หลายช่องทาง
ดังนี้
 แจ้งทางวาจา แจ้งทางโทรศัพท์ (Call Center)
 แจ้งช่องทางระบบแจ้งซ่อมใน Application GovComplex
 แจ้งช่องทาง Website www.governmentcomplex.com
 แจ้งช่องทาง Website www.dad.co.th
 แจ้งช่องทาง Application Service D
 แจ้งช่องทาง Relation Manager (RM)
1-2 เมื่อผู้รับ แจ้ง (เจ้าหน้าที่ Call Center หรือเจ้าหน้าที่ RM ที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่) ได้รับ
แจ้งคาร้องขอการให้บริการตามช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องทาการสอบถามถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการบริการที่ผู้แจ้งต้องการ และข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็น เช่น ลักษณะของปัญหา
สถานที่ ข้อมูลผู้แจ้ง ความจาเป็นเร่งด่วน วันเวลานัดหมายที่จะดาเนินการให้บริการ
เป็นต้น การสนทนากับผู้แจ้งนั้น จะต้องกระทาด้วยความสุภาพ แสดงถึงความยินดีที่จะ
ให้บริการ หรือช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
1-3 ผู้รับแจ้ง จะต้องตรวจสอบ วิเคราะห์ลักษณะของงาน และประเภทของงานที่ได้รับแจ้งก่อน
บันทึกคาร้องขอการให้บริการและข้อมูลต่างๆ ลงใน Application ระบบแจ้งซ่อม (Service
D)
1-4 เมื่อบันทึกคาร้องขอการให้บริการและข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงดาเนินการส่งคาร้องขอ
การให้บ ริการนั้นๆ ไปยังผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมงานแต่ละประเภทตามช่องทางของ
ระบบงานแจ้งซ่อม (Service D) ต่อไป
2. การวางแผนงานการให้บริการงานซ่อมแซมแก้ไขตามใบแจ้งซ่อม
2-1 เจ้าหน้าที่ RM , ผู้จัดการซ่อมบารุง ช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รัก ษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานนั้ นๆ เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบในการพิ จารณา
ลักษณะงานที่ได้รับแจ้ง ซึ่งจะต้องคานึงถึง
 ลักษณะงานที่จะต้องกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ และผู้ทาหน้าที่ให้เหมาะสม
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 ความพร้อมของทรัพยากรที่จาเป็น ที่ใช้ในการดาเนินการ
 กาหนดการในการเริ่มปฏิบัติงาน และเสร็จสิ้นงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้อง และเหมาะสม
ตามความจาเป็น หรือตามความต้องการของฝ่ายจัดการ
 การสื่ อ สาร การประสานงาน หรื อ การอธิ บ ายลั ก ษณะงานที่ จ าเป็ น ระหว่ า งการ
ปฏิบั ติงานในทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อทราบถึงข้อมูล ที่จาเป็ น
ในการให้บริการ ตลอดจน อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่างๆ เพื่อให้ ผู้แจ้งได้ทราบถึง
การตอบสนองต่อการให้บริการ
 กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อควรปฏิบัติ ข้อระมัดระวัง ตลอดจนสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ หรือความสูญเสียใดๆ อันอาจเกิดขึ้นได้
2-2 คาร้องขอให้บริการในช่องทางต่าง ๆ หัวหน้างาน ช่างเทคนิคอาวุโส ผู้จัดการซ่อมบารุง ช่าง
เทคนิคอาวุโส หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือผู้รับผิดชอบ
งานนั้นๆ ต้องพิจารณาดาเนินการรับงานตามใบงานการให้บริการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติ
สาหรับงานที่มีลักษณะดังนี้
 งานที่มีความยากลาบาก มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง หรือมีความสลับซับซ้อน ผู้ปฏิบัติ
มีความเข้าใจไม่ต รงกัน ฉะนั้ น ใบงานจะต้ องกาหนด หรือบ่ งชี้ ถึงรายละเอี ยดของ
ขั้น ตอนการท างาน ข้ อ สั งเกตุ ภั ย อัน ตรายที่ มี และสิ่ งที่ ค วรระมั ด ระวั ง ตลอดจน
แนวทางการป้องกันต่าง ๆ
 งานที่ต้องการเอกสารเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการอ้างอิงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ สามารถตรวจสอบ และสอบกลับได้ง่าย
 งานที่ ข าดความต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ในคราวเดี ย ว
และต้องการติดตามผล หรือตรวจสอบการดาเนินการเป็ นระยะ ๆ จนกว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หรือสอบกลับถึงสถานการณ์ดาเนินการจากใบงาน
การให้บริการได้
หากงานที่ ได้ รั บ แจ้ ง ไม่ ได้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ข้ า งต้ น แล้ ว ผู้ จั ด การซ่ อ มบ ารุ ง หั ว หน้ า งาน หรื อ
ช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือผู้รับผิดชอบ
งานนั้นๆ อาจพิจารณามอบหมายงาน และทาการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการได้ทันที
3. การดาเนินการให้บริการตามคาร้องขอให้บริการ
3-1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทาการดาเนินการตามแผนงาน หรือใบงานการให้บริการนั้นๆ โดยที่
พิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสมตามลักษณะงาน หรือขั้นตอนการดาเนินการที่ ได้ถูกบ่งชี้ไว้
แล้ว และจะต้องดาเนินการให้การบริการด้วยจิตสานึก และทัศนคติที่ดีต่อการบริการ โดย
คานึงถึงความประทับใจของลูกค้าในการให้บริการ
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3-2 การให้บริการตามใบแจ้งซ่อมจะต้องเป็นไปตามกาหนดการณ์ที่ให้ไว้กับ ผู้แจ้งเสมอ และหาก
พบว่างานไม่สามารถเป็นไปตามกาหนดการณ์นั้น ๆ ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ จะต้องแจ้งให้กับ ผู้
แจ้งทราบถึงสาเหตุ พร้อมกับการดาเนินการที่จาเป็นโดยทันที
3-3 ผู้ที่ ป ฏิบั ติงานให้ บ ริการ จะต้องสามารถอธิบายสาเหตุแห่ งข้อผิ ดพร่องของอุปกรณ์ ห รือ
เครื่องจักรที่เกิดขึ้น หรือพื้นที่ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อยตลอดจน ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้าของผู้ให้บริการนั้น ๆ
3-4 หากงานให้บริการตามใบแจ้งซ่อมมีลักษณะขอบเขตงานที่ซับซ้อน ใช้เวลา หรือทรัพยากร
เป็นจานวนมาก ผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้างาน ช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือผู้รับผิดชอบงานนั้นๆจะต้องพิจารณากาหนดงาน
ดังกล่าวนี้ให้เข้าสู่งานบารุงรักษาเชิงแก้ไข เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานต่อไป และทา
สัญลักษณ์ชี้บ่งไว้ให้ทราบว่า งานให้บริการตามคาร้องขอใดที่เข้าสู่กระบวนการของงานการ
บารุงรักษาเชิงแก้ไข
4. การตรวจสอบและการทวนสอบการให้บริการ
4-1 ช่างเทคนิคอาวุโส รองผู้จัดการผู้ให้ บริการทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดาเนินการให้บริการ
ทั้งหมด เพื่อทาให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องการหรือที่ถูก
ใช้ไป จนกว่างานจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงแจ้งงานแล้วเสร็จ และหากงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ตามกาหนดระยะเวลาที่ควรจะเป็น ผู้ปฎิบัติงานจะต้องประสานงานในการพิจารณาถึงสาเหตุของ
การล่ าช้านั้ น และวางแผนเพื่ อดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จโดยไม่ ชัก ช้า รวมถึงการสื่ อ สารถึ งการ
ดาเนินการ การชี้แจงเหตุผลนั้นต่อผู้แจ้งหรือผู้จัดการซ่อมบารุง หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ อย่างเหมาะสม
4-2 การทวนสอบการให้ บ ริ การ ผู้ จั ดการซ่อมบ ารุง หั ว หน้าแม่บ้ าน หั ว หน้าเจ้าหน้ าที่ รักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ รับผิดชอบในการทาการทวนสอบการให้บริการตามใบแจ้งซ่อมเมื่องานเสร็จสิ้น
ตลอดกระบวนการ โดยพิจารณาเกณฑ์ดังนี้
 ข้อมูลต่างๆ จากทุกขั้นตอน มีความถูกต้อง ครบถ้วน การดาเนินการให้ การบริการ
ตามใบแจ้ ง ซ่ อ มเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ หากยั ง ขาดข้ อ มู ล ส่ ว นใด จะต้ อ งด าเนิ น การ
ประสานงานต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้า
 มั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้บริการนั้นๆ ปฏิบัติตามแผนและวิถีทาง
ตามความต้องการจากคาร้องขอได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม
 การสื่อสารและการประสานงานที่จาเป็น ที่จะทาให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่
จาเป็นของการให้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์
 งานบริก ารที่ ร้ อ งขอได้รับ ทรัพ ยากรที่ เหมาะสม เช่ น อะไหล่ ห รือชิ้ น ส่ ว นที่ เปลี่ ย น
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ประกอบการให้บริการ น้ายาล้างมือ กระดาษชาระ ฯลฯ
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 ปัญหาที่พบจากการให้บริการตามใบแจ้งซ่อม ได้ถูกบ่งชี้ และดาเนินการแก้ไขอย่า ง
เหมาะสม หากพบว่าปัญหาที่พบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ปัญหาดังกล่าว
จะต้องถูกบันทึกเพื่อรอการดาเนินการแก้ไข นอกเหนือจากงานให้บริการตามใบแจ้ง
ซ่อมต่อไป
 เอกสารใบบันทึกการให้บริการตามใบแจ้งซ่ อม ได้รับการตรวจสอบรองผู้จัดการหรือ
ผู้รับผิดชอบที่มอบหมายไว้ ได้ลงนามรับรองแล้ว เมื่อ ใบบันทึกการให้บริการตามใบ
แจ้งซ่อมอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด หัวหน้าหน่วยงานจึงลงนามรับรองเป็นหลักฐาน และ
พิจารณาการส่งมอบเอกสารการให้บริการทั้งหมด ให้แก่ ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้อง
ทาการตรวจปล่อยอีกครั้งตามความเหมาะสม
5. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
5-1 ฝ่ายจัดการหรือเจ้าหน้าที่ RM ดาเนินการตรวจสอบและทวนสอบงานที่ได้รับแจ้งตามคาร้อง
ขอให้ บริการงานที่แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ผู้แจ้งประเมินถึงความพึ งพอใจในการ
ให้บริการผ่านระบบแจ้งซ่อม (Service D) โดยจะต้องประเมินความพึงพอใจของงานที่ได้รับ
บริการ ดังนี้
 งานแจ้งซ่อมได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
 ระยะเวลาในการซ่อมงาน
 ความพึงพอใจโดยรวมในงานซ่อมครั้งนี้
5-2 หากตรวจสอบแล้วพบว่า งานแจ้งซ่อมตามคาร้องขอการให้บริการใดยังไม่ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ Call Center จะดาเนินการติดต่อผู้แจ้งเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในงานนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ
หมายเหตุ : การดาเนินงานบันทึกใบแจ้งซ่อมให้เป็นไปตาม Appication ระบบแจ้งซ่อม (Service D)
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ภาคผนวก 7
แผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว
1. เมื่อรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนหรือได้รับแจ้งเหตุ ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
(ศวบ.) แจ้ งให้ ศู น ย์ อานวยการรั กษาความปลอดภัย สั่ งการเจ้าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภั ย ภายในอาคาร
ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่
2. ศู น ย์ อ านวยการวิ ศ วกรรมและบริ ห ารจั ด การอาคาร (ศวบ.) ประสานไปยั ง ส านั ก เฝ้ า ระวั ง
แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และรายงานผู้อานวยการฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
2.1 กรณีสั่นสะเทือนเล็กน้อย
(1) ศวบ.ตรวจสอบโครงสร้ างอาคารเบื้ อ งต้ น และแจ้ งผู้ เกี่ ย วข้ อ งงานระบบวิ ศ วกรรม
ประกอบอาคาร ตรวจสอบงานระบบต่างๆ
(2) ศวบ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านสอบถามและตรวจสอบความ
เสียหายในทุกหน่วยงาน ทุกชั้น พร้อมทั้งประสานไปยังสานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
ตรวจสอบการเกิด After Shock หรือไม่
 กรณีเกิด After Shock ให้ ศวบ.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
 กรณี ไม่เกิด After Shock ให้ ศวบ. ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้
ทราบว่ากลับสู่ภาวะปกติแล้ว
2.2 กรณีสั่นสะเทือนรุนแรง
ขณะเกิดเหตุ
 ผู้อานวยการฉุกเฉินสั่งการอพยพผู้ใช้อาคารออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล
 ศวบ.ประสานไปยังสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
สถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลพระมงกุฎ
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวกับสานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลังเกิดเหตุ
ศวบ.ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ตรวจสอบที่ เกิ ด เหตุ และสรุ ป รายงานให้
ผู้ อ านวยการฉุ ก เฉิ น พิ จ ารณาสั่ งการ พร้อ มทั้ งแจ้ ง บริษั ท ประกั น ภั ย และประสานไปยั งส านั ก เฝ้ าระวั ง
แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อตรวจสอบการเกิด After Shock หรือไม่
 กรณีเกิด After Shock ให้ ศวบ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
 กรณี ไม่เกิด After Shock ให้ ศวบ. ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้
ทราบว่ากลับสู่ภาวะปกติแล้ว
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3. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ศู น ย์ อ านวยการวิศ วกรรมและบริห ารจัดการอาคาร (ศวบ.) สั่ งการให้ ผู้ ให้ บ ริการทุ ก ๆ
สัญญาตรวจสอบความเสียหายในขอบเขตความรับผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
1) ควบคุมสติ อย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน
2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจก/กาแพงด้านนอก/ ชั้นวาง
3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร
4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทาให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้
5) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟ้าดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น
6) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟตามแผนอพยพเท่านั้น
7) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร
8) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้องโดยยึดหลัก “หมอบ” “เกาะ”
จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ
9) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้า สิ่งห้อยแขวน
10) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพ
กรณีอยูอ่ าคารสูง
1) ถ้าอาคารมั่นคงแข็งแรง ให้หลบอยู่ในอาคารนั้น
2) ถ้าอาคารเก่าและไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น
3) หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลง ให้หาทางออกจากอาคารนั้น
4) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออก ให้ “หมอบ” “เกาะ”จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ
5) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็ว อย่าแย่งกันจนเกิดชุลมุน
6) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
กรณีอยู่ภายนอกอาคาร
1) ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า/สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณา/ต้นไม้ใหญ่ โดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่า
การสั่นไหวจะหยุด
2) หลีกเลี่ยงอาคารสูง กาแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา
3) วิ่งไปสู่ที่โล่งแจ้ง
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวของศูนย์ราชการฯ
เมื่อรู้สึกการสั่นของอาคารหรือได้รับ
แจ้งเหตุฯ
ศวบ.
ศวบ.ประสานงานไปยัง กรมอุตุฯ และ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ความรุนแรง
เล็กน้อย
- ศวบ. ตรวจสอบงานระบบต่างๆ และระบบ
โครงสร้างอาคาร
- สอบถามและตรวจสอบความเสียหายของแต่ละ
ชั้น
- รายงานแจ้ง ผู้อานวยการฉุกเฉินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบว่า
กลับสภาวะปกติ
-ทาหนังสือชี้แจงให้
ผู้ใช้พื้นที่ทราบ (ศวบ.)

รุนแรง

- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการฉุกเฉิน
ประเมินสถานการณ์ / สั่งการสั่งอพยพคน (ไปที่
จุดรวมพล)
- ศวบ.แจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทา/ทีม
ช่วยชีวิตสาธารณภัย, สถานีตารวจ, โรงพยาบาล
ตรวจสอบคนในอาคาร

หลังเกิดเหตุ

รปภ./แม่บ้าน

ช่างอาคารศูนย์
ราชการฯ

- อานวยความสะดวกเส้นทางอพยพไปที่จุด
รวมพล และตรวจสอบจานวนคนร่วมกับทีม
ช่วยชีวิตสาธารณภัย, สถานีตารวจ,
โรงพยาบาล และรายงานผล ศวบ.

ธพส./ศวบ.สารวจความเสียหาย
-ประสานงานแต่ละหน่วยงานในส่วน
ประกันภัย
-ผู้รับผิดชอบงานวิศวกรรม ตรวจสอบ
-การให้ขา่ วโดยผู้อานวยการฉุกเฉิน
เท่านั้น
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- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการฉุกเฉิน
ประเมินสถานการณ์ / สั่งการสั่งอพยพคน (ไปที่
จุดรวมพล)
- ศวบ.แจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทา/ทีม
ช่วยชีวิตสาธารณภัย, สถานีตารวจ, โรงพยาบาล
ตรวจสอบคนในอาคาร

- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการฉุกเฉิน
ประเมินสถานการณ์ / สั่งการสั่งอพยพคน (ไปที่
จุดรวมพล)
- ศวบ.แจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทา/ทีม
ช่วยชีวิตสาธารณภัย, สถานีตารวจ, โรงพยาบาล
ตรวจสอบคนในอาคาร

ช่างอาคารศูนย์
ราชการฯ

ผู้ติดต่ออาคาร/หน่วยงาน
ราชการ/ผู้เช่าร้านค้า

ความรุนแรง
เล็กน้อย

- ตรวจสอบงานระบบต่างๆ และ
ระบบโครงสร้างอาคาร
- รายงานแจ้ง ผู้อานวยการฉุกเฉิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศวบ.

ความรุนแรง
รุนแรง

เล็กน้อย

- ปิดงานระบบต่างๆ ที่ไม่จาเป็น
- อานวยความสะดวกเส้นทางอพยพไปที่จุด
รวมพล และตรวจสอบจานวนคนร่วมกับทีม
ช่วยชีวิตสาธารณภัย, สถานีตารวจ,
โรงพยาบาล และรายงานผล ศวบ.

- อยู่กับที่ตั้งตรวจสอบความเสียหาย
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธพส.
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ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
กรณีคนติดอยู่ในลิฟต์
ผู้ใช้อาคารติดค้างในลิฟต์ให้กดปุ่ม Speak Phone/Intercom ในลิฟต์เพื่อแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม (Control Room) หรือมีผู้พบเห็น แจ้งรปภ. หรือแจ้งห้องควบคุมเมื่อห้องควบคุม
ได้รับแจ้ง หรือได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุดาเนินการตรวจสอบว่าลิฟต์ตัวใดมีปัญหาพร้อมแจ้งบอกผู้ติดค้างอยู่
ภายในลิฟต์ทาง Speaker Phone /Intercom ไม่ให้ตกใจ และแนะนาวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
 ผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรม/รปภ. พร้อมในการปฎิบัติช่วยเหลือผู้ติดใน
ลิฟต์
 ผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรมแจ้ง บริษัท ฮิตาชิ หรือบริษัท โคเน่ ผู้ให้บริการ
ที่ดูแลซ่อมบารุงรักษาลิฟต์ เข้าแก้ไขเปิดประตูลิฟต์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่
ด้านในและ แจ้ง ศวบ.เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
 เมื่อเปิดประตูช่วยเหลือได้ หากผู้ติดค้างมีอาการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย นาส่ง
โรงพยาบาล
 ปิดลิฟต์ชั่วคราว ช่างบริษัท ฮิตาชิ หรือบริษัท โคเน่ สอบหาสาเหตุ /หาวิธี
ป้องกัน
 ผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรม/รปภ. ทาบันทึกรายงานส่ง ศวบ.
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ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีคนติดอยู่ในลิฟต์
ลิฟต์ขัดข้อง

ผู้ติดค้าง กด Speak
Phone /Intercom

ปฎิบัติตามคาแนะนา
หรือพูดคุยกับห้องควบคุม
ทาง Speaker Phone
/Intercom ไม่ให้ตกใจ
และปฏิบัติตนตาม
คาแนะนาเพื่อความ
ปลอดภัย

ผู้พบเหตุ
แจ้ง รปภ.ใกล้ที่เกิดเหตุ
แจ้งห้องควบคุม

รปภ.เตรียมพร้อม
หน้างาน พร้อมให้
การช่วยเหลือ

ห้อง ควบคุม รับแจ้งเหตุ

ตรวจสอบ หรือพูดคุยกับ
ผู้อยู่ในลิฟต์ทาง
Speaker Phone
/Intercom ไม่ให้ตกใจ
และปฏิบัติตนตาม
คาแนะนาเพื่อความ
ปลอดภัย

การ
ช่วยเหลือ
ช่วยได้

ช่ว ยเหลื อ ได้ หากผู้ ติ ด ค้ า งมี
อาการบาดเจ็ บ / เจ็ บ ป่ ว ย
น าส่ ง โรงพยาบลตามแผน
กรณีป่วยกะทันหัน

ช่วยไม่ได้

เรียกSubcontract
ดูแลซ่อมบารุงลิฟต์
เข้าดาเนินการ

ช่ว ยเหลื อ ได้ หากผู้ ติ ด ค้ า งมี
อาการบาดเจ็ บ / เจ็ บ ป่ ว ย
น าส่ ง โรงพยาบลตามแผน
กรณีป่วยกะทันหัน
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติการอพยพบุคลากรในศูนย์ราชการฯ
ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
 สั่งการให้ผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ประจาการที่ กองบัญชาการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการ (บก.รปภ.ศรก)
และดาเนินการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติด้านการจราจรร่วมกับ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (บก.ทท.) และ ตารวจ สน.ทุ่งสองห้อง
 ประสานงานและติดตามข่าวสารกับ กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร)และสน.ทุ่งสองห้อง ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ตารวจและอานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ถนนแจ้งวัฒนะ และบริเวณ
พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
 ผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่อานวยงานด้านจราจร ตามที่ ศวบ. กาหนด
กรณีเผชิญเหตุ
1. เหตุที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย แต่ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
ให้ เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ยที่ พ บเหตุห รือ ได้ รับ แจ้ งเหตุเข้าระงับ และแก้ ไข
เหตุการณ์ให้กลับสู่ความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว
2. เหตุ ร้ ายที่ อ าจกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ ใช้ อ าคารให้ เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยที่พบเหตุหรือได้รับรายงานรีบแจ้ง ศวบ. ทราบโดยเครื่องมือสื่อสารที่เร็ว
ที่สุด และเมื่อ ศวบ. ทราบเหตุ ให้พิจารณาความเหมาะสมของการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยผู้ใช้อาคารโดยประสานงานกับหัวหน้าชุด รปภ.
3. หากต้ อ งน าพาผู้ ใ ช้ อ าคารและบุ ค คลส าคั ญ ออกนอกบริ เวณศู น ย์ ร าชการฯ ให้
บก.รปภ. ใช้กาลังพลในความควบคุมทั้งหมดสนับสนุนการเปิดเส้นทางเคลื่อนย้ายของ
ผู้ใช้อาคารและบุคคลสาคัญทุกท่าน อย่างเต็มความสามารถ
4. เหตุร้ายที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยโดยรวมของอาคาร เช่น เพลิงไหม้ หรือพบ
วัตถุ ระเบิ ด ให้ เจ้าหน้ าที่ รักษาความปลอดภั ย ที่ พ บเหตุห รือ ได้รับ รายงานรีบ แจ้ ง
บก.รปภ. และแจ้งศวบ. เพือ่ ให้การปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนโดยเคร่งครัด
5. การรักษาพยาบาล
- การปฐมพยาบาลขั้นต้นใช้ห้องปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- การปฐมพยาบาลฉุกเฉินใช้โรงพยาบาล : ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
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การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
1. ให้ผู้ประสานงานประจา บก.รปภ. ทุกหน่วยมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถประสานสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของตนได้ตลอดเวลา
2. บก.รปภ. เปิดทาการ 24 ชั่วโมง ศวบ.มีอานาจควบคุม สั่งการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปฏิบัติตามภารกิจให้ลุล่วงตามที่กาหนดไว้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเคลื่อนย้ายผู้ใช้อาคารในศูนย์ราชการฯ
1. ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉินประเมินสถานการณ์เพื่อสั่งการให้ดาเนินการตามแผนอพยพ
2. ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกาศและแจ้งหน่วยงานรวมทั้งผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ดาเนินการ
ตามแผนอพยพ
3. ศวบ. สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ชานาญพื้นที่ภายในอาคารประสาน
งานกับชุดรักษาความปลอดภัยของบุคคลสาคัญ เพื่อนาทางให้ออกจากอาคารโดย
รวดเร็วที่สุด และให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอพยพของเจ้าหน้าที่ทั่วไปและผู้มาติดต่อด้วย
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แผนอพยพผู้ใช้อาคารศูนย์ราชการฯ
ศวบ. ประเมินสถานะการณ์/สั่งอพยพ
บก.รปภ.

ผู้ใช้อาคาร
อาคาร

รปภ./.ผู้นาทางอพยพ นาผู้ที่อยู่ภายใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกจากพื้นที่ไปประตู
ฉุกเฉินที่สะดวกและใกล้ที่สุด

จนท.รปภ.ตรวจสอบ
ผู้ตกค้าง

ศวบ.ประสานงานและติดตามข่าวสาร
กับ ขว.ทหารและสน.ทุ่งสองห้อง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จนท.รปภ.ทางเข้าออก ตรวจสอบ
บัตรประจาตัวของ
VISITOR ที่แลกไว้

ผู้นาทางอพยพ นาผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ออกจากพื้นที่ไปประตูฉุกเฉิน
ที่สะดวกและใกล้ที่สุด
ผู้อพยพรวมกันที่จุดรวมพล

ตรวจสอบ
ข้อมูล

ผู้อพยพรวมกันที่จุดรวมพล

อพยพ

ตรวจสอบจานวน

ไม่อพยพ

ตรวจสอบจานวน
แจ้ง ผอภาวะ
ฉุกเฉิน/
ผู้เกี่ยวข้อง

ครบ

ครบ

แจ้งผู้
รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง ธพส.

ไม่ครบ

หน่วยช่วยชีวิตทาการค้นหา
แจ้ง ศวบ./
ผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
1) หากเกิดเหตุที่อาคาร A ให้ใช้ห้อง Fire Command เป็นห้องสั่งการ
2) หากเกิดเหตุที่อาคาร B ให้ใช้ห้องประชุม Fire Command เป็นห้องสั่งการ
3) หากเกิดเหตุที่อาคารศาลปกครองให้ใช้ห้องประชุม Control CCTV เป็นห้องสั่งการ
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนรักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการฯ วันทาการ และวันหยุดราชการ
เพือ่ ให้การรักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ในภาวะปกติวันทาการ วันหยุดราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย จึงแบ่งมอบหน้าที่
และการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย
เพื่อแบ่งมอบหน้าที่ และกาหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งวันทาการและวันหยุดราชการ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ข้อ 2 ภารกิจ
2.1 จัดให้มีการระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัยผู้ใช้อาคารทั้งวันทาการและ
วันหยุดราชการ
2.2 ดาเนินการระงับเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณศูนย์ราชการฯ
2.3 อานวยความสะดวกด้านการจราจร
2.4 ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 3 การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการปฏิบัติ
ตั้งศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย (บก.รปภ.) โดยมีโครงสร้างและหน้าที่ตาม
มาตรฐานอาคารด้านการรักษาความปลอดภัย
3.1.1 บก.รปภ. มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.1.2 ทางเข้า-ออก กาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาจุด ดังนี้
วันทาการ
1) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 และ 2 ทุกประตูหลัก
2) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 ประตู 4,6 และ 7 ส่วนชั้น 2 ประตู 4
3) อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ทุกประตูหลัก
วันหยุด
1) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ประตู 1 และ 3
2) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ประตู 4
3) อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ประตูทิศเหนือ
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แผนผังการเปิดประตูอาคารในศูนย์ราชการฯ วันทาการ

ประตูเปิด

ประตูเปิด

อาคาร B ชั้น 1

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

ประตูเปิด

อาคาร B ชั้น 2

อาคารA ชั้น 1

ประตูเปิด

ประตูเปิด

57

อาคาร A ชั้น 2

ประตูเปิด

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนผังการเปิดประตูอาคารในศูนย์ราชการฯ วันหยุด

.
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3.2 หน่วยปฏิบัติ
1) ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) เป็นหน่วยหลักในการ
ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
 สั่งการผู้ ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดส่งเจ้าหน้าที่
รั ก ษาความปลอดภั ย (รปภ.) ประจ าการที่ กองบั ญ ชาการรั ก ษาความ
ปลอดภัยศูนย์ราชการ (บก.รปภ.) และดาเนินการรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบัติด้านการจราจรร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และ
สถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง สถานีดับเพลิงลาดยาว
 ประสานงานและติดตามข่าวสารกับ กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร) และสน.ทุ่ง
สองห้อง
 ประสานงานกับเจ้าหน้ าที่ตารวจและอานวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการฯ
2) ผู้ ให้ บ ริ ก ารงานรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร จั ด เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความ
ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่อานวยการจราจร ตามที่ศวบ. กาหนด
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนการปฏิบัติ กรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหาย/สูญหาย
ผู้เสียหายแจ้งประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อมาที่เกิดเหตุร่วมเข้าตรวจสอบถามข้อมูล และ
ความเสียหาย
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถ่ายรูปและค้นหาสาเหตุที่แท้จริงพิจารณา
แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินความเสียหาย
และผู้รับผิดชอบ
 ผู้เสียหายแจ้งความดาเนินคดีสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
 รายงานความเห็นต่อ ธพส. ว่าประกันของบริษัทต้องรับผิดชอบ หรือ ลูกค้า
ต้องรับผิดชอบเอง
 กรณีลูกค้ารับผิดชอบเอง ให้ รปภ. ติดตามผลจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทารายงานต่อ ศวบ.
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ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหาย/สูญหาย

ผู้เสียหายแจ้งรปภ.
ตรวจสอบความเสียหาย

ผู้เสียหาย RM/รปภ.

รปภ.
ตรวจสอบความเสียหาย

ตรวจสอบ
ข้อมูลการ
สูญเสีย/สูญหาย

รปภ./RM ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิด

ผลพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ

รปภ.สรุปรายงาน ติดตามผล
การซ่อมแซม/ความก้าวหน้า
ลูกค้าเรียกประกันของตนเอง
(รับผิดชอบเอง)

ศวบ.พิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีๆชดใช้

สรุปรายงาน
ตามสายงาน

ธพส. ดาเนินการติดต่อ
บริษัทประกันภัยชดใช้

ศวบ.สรุปรายงาน
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนการปฏิบัติกรณีเกิดประทุษร้ายต่อทรัพย์
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้เสียหายต้องแจ้งความดาเนินคดีสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
2. รปภ. ทั้งในและนอกเครื่องแบบต้องมีการประสานงานปิดกั้นทางหนีทั้งหมดของ
ผู้กระทาผิด
3. ในกรณีที่ผู้กระทาผิดเป็นเด็ก และอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ต้องติดต่อผู้ปกครองให้
ทราบด้วย
4. รปภ. ต้องมีการระมัดระวังและป้องกันตัวในการควบคุม
5. ในการเชิญตัวผู้ต้องหาที่อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีการเซ็นหนังสือยินยอมรับสารภาพ
6. รปภ. ต้องทาบันทึกและต้องให้ผู้กระทาผิดลงลายมือชื่อทุกครั้ง
7. กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าและไม่สามารถระบุเจ้าทรัพย์ได้ ให้นาทรัพย์ไปฝากไว้ที่ บก.รปภ.
ศรก. เพื่อเก็บรักษาชั่วคราวพร้อมทั้งทาบันทึกเป็นหลักฐาน
8. กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ให้แจ้ง
ศวบ. เพื่อดาเนินการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทประกันต่อไป
9. ขณะทาการสอบสวนห้ามใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด
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ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจรกรรมทรัพย์สินในศูนย์ราชการฯ
ผู้เสียหาย(ผู้ปฎิบัติงานในอาคาร,ผู้มาติดต่อ,ผู้พบเหตุการณ์ )
แจ้ง รปภ.ที่ใกล้ที่สุด/ผู้ประสานงาน ธพส (RM)
ตรวจสอบความเสียหายโดยทันที

รปภ./RM แจ้ง บก.รปภ.ให้สั่งการ
- รปภ.เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ/ระงับเหตุทันที
- บก.รปภ.แจ้ง รปภ.ทุกจุด ปิ ดกั้นทางหนีทั้งหมดของ
ผู้กระทาผิด
- รปภ.cctv ตรวจสอบเหตุการณ์และแจ้ง บก.รปภ.
- บก.รปภ.แจ้งตารวจเข้าตรวจสอบ
- แจ้ง ศวบ./ธพส.ทันที่

ผู้เสียหาย

- ข้อมูล/หลักฐาน ทรัพย์สิน
- พยานพบเห็น
- ผู้ต้องสงสัย

แจ้งความดาเนินคดี

การเผชิญเหตุ
จับได้

จับไม่ได้

รปภ. ประสานงานกับตารวจ
ท้องที่ เชิญผู้เสียหายและ
ผู้กระทาผิดดาเนินคดีที่ สน.
ท้องที่

-เชิญผู้เสียหายไปให้ปากคา
ข้อมูลในการสืบหา
-อานวยความสะดวกในการ
สน.ท้องทีด่ าเนินคดี

สรุปรายงานต่อ ศวบ./
ธพส

สรุปรายงานต่อ ศวบ./ธพส/
ติดตามผลอย่างต่อเนือง

63

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนการปฏิบัติ กรณีเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือป่วยฉุกเฉินในศูนย์ราชการฯ
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น (First Aid) เป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการแพทย์ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตั ดสินใจที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของ
ผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างเร่งด่วน
จุดประสงค์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึง
เป็นเรื่องสาคัญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องอาจช่วยป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากอาการ
บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ๆ ก็ตาม โดยช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
และช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ด้วยวิธีการเช่น การทาความสะอาดแผลด้วยน้าเย็น
หรือใช้ผ้าพันแผลกดห้ามเลือดสาหรับบาดแผลจากของมีคม ตลอดจนการรับมือในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจ
ส่งผลถึงชีวิตด้วยเช่นกัน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับอุบัติเหตุ ป่วยฉุกเฉิน
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องดูตามอาการซึ่งแตกต่างกัน โดยผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต้องมีสติ คิด
หาวิธีรับมือ และตัดสิ นใจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ มากที่สุ ด สิ่งที่ผู้ช่วยเหลื อควรคานึงถึง คือ เรื่องขีด
ความสามารถ ข้อจากัด หรือความปลอดภัยเป็นอันดับต้น ๆ โดยให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
กู้ชีพฉุกเฉินดังนี้
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์นเรนทร (เจ็บป่วยฉุกเฉิน24ชม.)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
โรงพยาบาลภูมิพล

1669
0 2143 8778
0 2576 6000
0 2574 5000-9
0 2962 5731-8
0 2960 9655
0 2534 7000
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วิธีการปฎิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ ป่วยฉุกเฉินในศูนย์ราชการฯ
เกิดเหตุอุบัติเหตุ/บาดเจ็บภายในอาคาร

ผู้พบเหตุแจ้ง รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง หรือโทร บก.
รปภ 0 2143 7757 (24 ชั่วโมง)

กรณีรู้สึกตัว

บก.รปภ.แจ้ง ศูนย์
อานวยการวิศวกรรมและ
บริหารจัดการอาคาร เพื่อ
แจ้งเหตุเบื้องต้นทันที

กรณีไม่รู้สึกตัว

สอบถามอาการ
และประเมิน
ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น

กรณีเคลื่อนย้ายไม่ได้

กรณีเคลื่อนย้ายได้

เคลื่อนย้ายผู้ปว่ ยไปปฐมพยาบาลที่
ศูนย์การแพทย์บ้านแพ้วให้แพทย์
ประเมินโดยละเอียด

ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์บ้านแพ้วทันที เพื่อเข้าประเมินผู้ป่วย
ณ จุดเกิดเหตุ ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โทรประสาน 1669/ รพ. ใกล้เคียง เพือ่ นารถ ฉุกเฉินไปยังจุดเกิดเหตุ นาผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาล และ รปภ. ทาการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้ป่วยเพื่อ
รายงานไปยังศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
จาเป็นต้องส่งตัวต่อ

ส่งตัวผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลตามสิทธิ

ไม่พบอาการผิดปกติ
เพิ่ม ให้ผู้ป่วยกลับได้

อันตรายถึงชีวิต/มี
ความเสี่ยงสูง ส่งตัวที่
รพ. มงกุฎวัฒนะ

รปภ. รายงานสรุปเหตุให้ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคารทราบ
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ไม่อันตรายถึงชีวิต/ไม่มี
ความเสี่ยง ส่งตัวที่ รพ.
ตามสิทธิ ของผู้ป่วย
รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนการปฏิบัติกรณีผู้ใช้อาคารเสียชีวิตภายในศูนย์ราชการฯ
การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตในศูนย์ราชการฯ จะต้องดาเนินการดังนี้
1. รปภ.ได้รับแจ้งเหตุ หรือพบเหตุเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพในกากับ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินพร้อมปิดกันพื้นที่ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาด
2. บก.รปภ.ศรก. สั่งการให้ รปภ. ในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบเหตุการณ์
และบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นข้อมูล
3. ธพส.กาหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นไปตามลาดับของเหตุการณ์กิจกรรมที่
จะต้องปฏิบัติไม่ซ้าซ้อน
4. อานาจในการตัดสินใจสั่งการชัดเจน และเป็นระบบระเบียบสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้
อย่างคล่องตัว
5. ศวบ.หรื อ บก.รปภ.ประสานงานกับ แจ้งหน่ ว ยพยาบาลโรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว ทั น ที และแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ตารวจพื้นที่/ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือตามแผนรับเหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตในศูนย์ราชการฯ
6. ศวบ. หรือผู้ประสานงานหน่วยงาน (RM) ประสานงานติดต่อญาติ/ หากเป็นข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
7. ห้าม รปภ.หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตกับบุคคลภายนอก หรือผู้สื่อข่าวให้เป็น
หน้าที่เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือที่ ธพส. มอบหมายการแถลงข่าว
8. กรณี เกิด ความเสี ย หายต่อทรัพย์ สิ นของราชการ ฯลฯ ให้ ศวบ.ดาเนิน การประสานงานบริษั ท
ประกันฯ
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05
กรณีผู้ใช้บริการ/ข้าราชการ ภายในศูนย์เสียชีวิต

ผู้พบเหตุแจ้ง รปภ./ บก.รปภ.
บันทึกภาพจากกล้อง CCTV

บก.รปภ.แจ้ง
ศวบ.และ
หน่วยพยาบาล
ให้ไปที่เกิดเหตุ

รปภ.ไปที่เกิดเหตุ กั้นพื้นที่

ศวบ. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจพื้นที่/
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้า
ตรวจสอบ
ศวบ.ประสานงานติดต่อ
ญาติ/หรือผูร้ ู้จักผู้เสียชีวิต

มูลนิธิฯ ส่ง รพ.

ศวบ. และฝบท. ประเมิน
ค ว า ม เสี ย ห า ย ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ฯติ ด ต่ อ บริ ษั ท
ประกันภัย(ถ้ามีทรัพย์สิน
ศูนย์ราชการเสียหาย)

ติดต่อบริษัทประกันเพื่อ
ดาเนินการต่อ

สิ้นสุด
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- ผู้พบเหตุแจ้งรปภ./บก.รปภ.
- บก.รปภ. แจ้งบันทึกภาพจาก CCTV
- บก.รปภ. แจ้งหน่วยพยาบาลไปที่เกิด
เหตุ
- ศวบ.ประสานงานติดต่อญาติ/ หาก
เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
- รปภ./ศวบ.นาข้อมูลจาก ตร.สรุป
รายงาน ธพส.

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติกรณี คนเร่ร่อน/คนวิกลจริต เข้ามาในศูนย์ราชการฯ
1. ผู้พบเหตุ โทร/แจ้งห้อง บก.รปภ. หรือศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.)
2. ห้อง บก.รปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ รปภ. ไปยังที่เกิดเหตุโดยดูจากกล้อง CCTV เพื่อประเมินสถานการณ์ส่ง
กาลังคนให้เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รปภ. / ประชาสัมพันธ์ พูดจาหว่านล้อมเชิญออกนอกพื้นที่
4. ถ้าคนเร่ร่อน/คนวิกลจริต ไม่ให้ความร่วมมือให้ประสานงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจดาเนินการเชิญออกนอกพื้นที่
เจ้าหน้าทีร่ ปภ. ทาบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

กรณีคนเร่ร่อน/คนวิกลจริต เข้ามาในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
- ผู้พบเหตุ โทร/แจ้งห้อง บก.รปภ.
- ห้อง บก.รปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ รปภ.
มาที่เกิดเหตุ โดยดูจากกล้อง
CCTV เพื่อประเมินสถานการณ์
กรณีที่มีจานวนมาก ส่งกาลังคนให้
เหมาะสม
- รปภ./ ปชส. พูดจาหว่านล้อม
เชิญออกนอกพื้นที่
- ถ้าไม่ให้ความร่วมมือ ให้
ประสานงานตารวจดาเนินการ
เชิญออกนอกพื้นที่
- รปภ. ทาบันทึกรายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ผู้พบเหตุโทรแจ้ง
ห้อง บก.รปภ.
บก.รปภ. ดูจากกล้อง
CCTV & ส่ง รปภ.
ไปที่เกิดเหตุ
ณ ที่เกิดเหตุ รปภ./ เจ้าหน้าที่
อาคาร ประเมินสถานการณ์ เพื่อส่ง
กาลังเข้าสนับสนุนให้เหมาะสม

เชิญออกจากห้อง
พื้นที่
ยอมออกจากพื้นที่

ไม่ยอมออกจากพื้นที่

รปภ. ทาบันทึกรายงาน
ศูนย์ ศวบ.ฯ

รปภ./ เจ้าหน้าที่อาคาร
ประสานงานตารวจ เพื่อ
ดาเนินการให้ออกนอก
พื้นที่

สิ้นสุด

รปภ. ทาบันทึกรายงาน
ศูนย์ ศวบ.ฯ
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนการปฏิบัติ กรณีพบกลุ่มผู้มาร้องเรียนและชุมนุมประท้วง
1. เมื่อได้รับแจ้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจราจรพบกลุ่มผู้ชุมนุมให้แจ้งศูนย์อานวยการรักษาความ
ปลอดภัยทันที
2. ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนอื่น ๆ เข้าสนับสนุน และควบคุมพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมมา
(2) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจาห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด สารวจและ
สังเกตการณ์ ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย (บุคคลที3่ ) ทีจ่ ะมาสร้างความ
เสียหายกับศูนย์ราชการฯ
3. ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ผู้อานวยการ
ฉุกเฉินทราบ และประสานงานกับสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวมทั้งสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัย สานักงานเขตหลักสี่หรือสานักงานเขตใกล้เคียงเพื่อขอรถสุขาเคลื่อนที่
4. ผู้อานวยการฉุกเฉิน มอบหมายให้ ศวบ.ประสานหน่วยงานเป้าหมายที่ผู้ชุมนุมต้องการร้องทุกข์ และ
กาหนดผู้แทนเจรจา/รับเรื่องร้องทุกข์ตามที่เห็นควร
5. ผู้จัดการ รปภ./หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจาจุดที่พบเหตุ พยายามจากัดให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ภายนอก
อาคาร เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังและสังเกตการณ์โดยรอบ
6. ผู้จัดการ รปภ./หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจาจุดที่พบเหตุ มอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบที่
มาถึงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
7. ให้จากัดและตรวจสอบบุคคลและพาหนะเข้าออกบริเวณอาคาร
8. เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ตรวจสอบความเสียหายและตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย
9. ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย สรุปผลรายงาน ส่ง ศวบ.
แผนภาพแสดงการตรวจสอบการสั่งการ รายงานผล เมื่อมีเหตุการณ์ตา่ งๆ
กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผจก.รปภ

หน่วยงานประชาสัมพันธ์

แผนกรปภ./
อาคาร

หน.แผนกรปภ.

ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหาร
จัดการอาคาร ศวบ.

หน.ชุดรปภ
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รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ
ผู้อานวยการ
ศวบ.

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

วิธีการปฏิบัติ กรณีพบกลุ่มผู้มาร้องเรียนและชุมนุมประท้วง
รปภ. พบเหตุ
ศวบ/รับแจ้งข่าว/ประกาศ
ผอ./รอง ผอ.หรือผู้ช่วย
ผอ.แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/สั่งการ
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/เจรจา

ผู้ประสานงาน(ศวบ.)ฯ แจ้ง ผู้ช่วย
อานวยการฯเพื่อขอรับคาสั่งการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/เข้า
เจรจาหรือให้ตัวแทนผูม้ า
ชุมนุมเข้ายื่นข้อร้องเรียน

การเจรจาเรียบร้อยเป็นผล

เข้าเจรจาไม่เป็นผลสาเร็จ
(เริ่มก่อความรุนแรง) รายงานแจ้งกลับ
ผู้เกี่ยวข้อง/ศวบ.

ประสานงานแจ้ง เจ้าหน้าที่ตารวจ,
โรงพยาบาล, กองทัพไทย, การไฟฟ้า,
สานักงานเขต, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อม
-จานวนคน, สถานที่.จุดรวมพล
- รปภ.อานวยความสะดวกการจราจร
-ปิดกันพื้นที่ทางเข้าจุดสาคัญ
-ปิดประตูทั้งหมดให้เหลือทางเข้า-ออก
ทางเดียว
-รายงานสถานการณ์ต่อผู้ช่วย
ผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่ตารวจ/ กองทัพไทย /คสช.
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งกาลังสนับสนุน

กลับสู่สภาพ
ปกติ(สิ้นสุด
การชุมนุม)

รปภ.

เตรียมเส้นทางอพยพ(กรณีจาเป็น)ตรวจสอบ
- จานวนคน, สถานที่.จุดรวมพล
- รปภ.อานวยความสะดวกการจราจร
- รปภ.ปิดกันพื้นที่ทางเข้าจุดสาคัญ
- รปภ.ปิดประตูทั้งหมดให้เหลือ ทางเข้า-ออก ทางเดียว
- ตรวจสอบความเสียหาย/รายงานความเสียหาย
- รายงานสถานการณ์ ผู้ช่วยอานวยการฯ

หมายเหตุ
1. ระหว่างเกิดเหตุ ให้ใช้ห้อง Fire Command เป็นห้องสั่งการ
2. ห้ามผู้ชุมนุมเข้าภายในอาคาร และหากมีผู้ชุมนุมจานวนมากให้
ชุมนุมในบริเวณที่กาหนด Bus Terminal
3. จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนทีแ่ ละสิ่งอานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม
4. กรณีเกิดเหตุให้ประชาสัมพันธ์ และให้ รปภ.ชั้น 1 และ 2 นา
บัตรประจาตัวของ VISITOR ที่แลกไว้ออกมาด้วย เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลตรวจสอบบุคคลสูญหาย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
0-2574-6464
สถานีตารวจดับเพลิงปากเกร็ด
0-2583-7788
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02-143-8778
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
0-2960-9655
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
02-574-5000-9
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ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติกรณีมีการทะเลาะวิวาท
กรณี เกิดมีเหตุการณ์ ทะเลาะวิว าทของบุคลากรเจ้าหน้ าที่ , ผู้ มาติด ต่อราชการ , ผู้ ป ระกอบการ
ร้านค้า เพื่อให้ การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้ว ยความรวดเร็ว ผู้ พบเหตุควรแจ้งเจ้าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงทันที มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้รับแจ้ง เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์เบื้องต้นเพื่อรายงานศูนย์
อานวยการรักษาความปลอดภัย (บก.รปภ.)
2.ศูนย์อานวยการวิศวกรรม และบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) สั่งการ บก.รปภ.ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนอื่น ๆ เข้าสนับสนุน และควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ
2.2 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจาห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิดสารวจ
และสังเกตุการณ์ ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น
ให้ศวบ. ทราบ
3. ศวบ. ประสานงานสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
4. เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปิดกั้นพื้นที่และกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่
เกิดเหตุ
5. ในการระงับเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ชานาญการพูดจาหว่านล้อม เพื่อลดความตึงเครียดและ
ควบคุมสถานการณ์
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจระงับเหตุได้แล้ว กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วหรือ
โรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ/หรือ นาส่งโรงพยาบาล ต่อไป
7. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มทาการตรวจสอบความเสียหายโดยรอบที่เกิดเหตุ
8. ให้ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย (บก.รปภ.) สรุปผลรายงานต่อ ศวบ.
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ศวบ. REV05

แผนและแนวทางปฏิบัติรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท

ผู้พบเหตุแจ้ง ศวบ./รปภ.

บก.รปภ. ดูจากกล้อง
CCTV. ประเมิน
สถานการณ์

รปภ. ทาการสอบถาม
ชื่อ รูปพรรณสัณฐาน ผู้
ก่อเหตุ

รปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ณ จุดเกิดเหตุ

กรณีผู้ก่อเหตุเป็น
ข้าราชการ-พนักงาน
หน่วยงานผู้เช่า ให้แจ้ง
ฝ่ายการตลาดฯ

เจรจาต่อรองให้ยอม
ความทั้ง 2 ฝ่าย

แจ้งหน่วย
ปฐมพยาบาล

ยอมความ

รปภ. ทาบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา
และใช้ CCTV ติดตามห่างๆ

ไม่ยอมความและมี
การทาร้ายร่างกาย

รปภ. ทาการ
แยกคู่กรณี

รปภ. ประสานงานต่อรองและนา
คู่กรณีมายังห้อง บก.รปภ.

หน่วยปฐมพยาบาล
- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้หน่วย
ปฐมพยาบาลทาการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและนาส่ง รพ.
ศวบ./ฝ่ายการตลาด
- หากคู่กรณีเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของผู้เช่าและประชาชนผู้มา
ติดต่อบาดเจ็บ ให้ติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายการตลาดฯ เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานผู้เช่าต่อไป
* ข้อควรปฏิบัติ *
- รปภ. ต้องไปที่เกิดเหตุและแยก
คู่กรณีโดยเร็วที่สุด
- หากไม่ได้รับความร่วมมือ ให้เชิญ
คู่กรณีมาตกลงกันที่ห้อง บก.รปภ.
- บริษัทต้องได้รับการชดใช้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สิน

กรณีเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ให้ผู้กระทาผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย

ยอมความ

สิ้นสุด

เจ้าหน้าที่ รปภ.
- สอบถามรูปพรรณสัณฐานของ
ผู้ก่อเหตุและส่งเจ้าหน้าที่ไปยัง ณ จุด
เกิดเหตุทันที
- เมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รปภ. ทาการ
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งรายงานต่อ ศวบ.ฯ
- หากคู่กรณีเป็นลูกค้ากับพนักงาน
หน่วยงาน ให้ติดต่อ ฝ่ายการตลาดฯ /
ลูกค้าสัมพันธ์

ไม่ยอมความ

รปภ. ประสานงาน
ตร.ท้องที่เชิญตัวไป
สน.ที่เกิดเหตุ

รปภ. รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
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ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติกรณีมีการจี้ตัวประกัน
กรณีเกิดมีเหตุการณ์การจี้ตัวประกันของบุคลากรเจ้าหน้าที่ , ผู้มาติดต่อราชการ ,ผู้ประกอบ
การร้านค้า เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้พบเหตุควรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงทันที ซึง่ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้รับแจ้ง เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์เบื้องต้นเพื่อรายงานศูนย์อานวยการ
รักษาความปลอดภัย (บก.รปภ.)
3. ศวบ. สั่งการ บก.รปภ.ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนอื่น ๆ เข้าสนับสนุนและควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ
3.2 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจาห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิดสารวจ และสังเกตุ
การณ์ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ศวบ. รับทราบ
4. ศวบ. ประสานงานสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง
5. เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปิดกั้นพื้นที่และกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุ
6. ในการระงับเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ชานาญการพูดจาหว่านล้อม เพื่อลดความตึงเครียดและควบคุม
สถานการณ์
7. เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจระงับเหตุได้แล้ว กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วหรือโรงพยาบาล
ข้างเคียง เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ/หรือ นาส่งโรงพยาบาลต่อไป
8. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มทาการตรวจสอบความเสียหายโดยรอบที่เกิดเหตุ
9. ให้ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย (บก.รปภ.) สรุปผลรายงานต่อศวบ.
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ศวบ. REV05
วิธีการปฏิบัติ กรณีจี้ตัวประกัน

ผู้พบเหตุแจ้ง
ศวบ/บก.รปภ 0-2143-7757

รปภ.กั้ นพื้ น ที่ เกิ ดเหตุ ห้ ามผู้ไม่ เกี่ย วข้ อ งเข้ า
พื้นที่ประเมินความเสี่ยง รายงาน ศวบ.

ศวบ. แจ้งสน.ทุ่ง
สองห้อง

ประสานงานกับตารวจ วางแผนร่วมกัน
และมาที่เกิดเหตุเพื่อควบคุม
สถานการณ์โดยตารวจพูดจาหว่านล้อม
เพื่อลดความตึงเครียดและควบคุม
สถานการณ์

ตัวประกันไม่ได้รับบาดเจ็บ

ตัวประกันได้รับบาดเจ็บ

รปภ.ประเมิน
ความเสียหายของ
ทรัพย์สินและ
ติดต่อประกันภัย

ส่วนงานพยาบาล
ปฐมพยาบาลและนาตัว
ส่งโรงพยาบาล

สรุปรายงานผลการปฏิบัติ
และติดตามผลให้ฝ่าย
บริหารทราบ

แผนกบุคคลติดต่อญาติ
ที่ประสบเหตุและเยี่ยม
เยียน

เสร็จสิ้น
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- ผู้พบเหตุแจ้งรปภ./บก.รปภ. และบก.รปภ.แจ้ง
ฝ่ายอาคารฯ อนุมัติแจ้งสน.
- จนท.บันทึกภาพด้วยกล้องCCTVและส่ง
จนท.รปภไปที่เกิดเหตุ
- รปภ.กันผูไ้ ม่เกีย่ วข้องออกจากที่เกิดเหตุและ
ทาการปิดกั้นพื้นที่ และประเมินสถานการณ์
ร่วมกับตารวจ โดยตารวจผู้ชานาญการพูดจา
หว่านล้อมเพื่อลดความตรึงเครียดและควบคุม
สถานการณ์
- กรณีมผี ู้ได้รับบาดเจ็บให้หน่วยพยาบาลในศูนย์
ปฐมพยาบาล และนาส่งโรงพยาบาลโดย
ประสานงานฝ่ายอาคารฯ/ส่วนประชาสัมพันธ์
ติดต่อญาติผบู้ าดเจ็บ
- เมื่อตารวจดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รปภ.
ตรวจสอบ ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นรายงานต่อ
ฝ่ายอาคารฯ
- ฝ่ายอาคารฯติดต่อกับทางบริษัทประกันพร้อม
นาหลักฐานบันทึกภาพCCTV ส่งต่อ จนท.
ประกัน และสรุปผลรายงาน

ติดต่อบริษัทประกันเพื่อ
ดาเนินการต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติกรณีถูกขู่วางระเบิด
ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แนวทางในการปฏิบัติ จะต้อง
จัดตั้ง ศูนย์อานวยการเป็นหน่วยปฏิบัติในการวางแผน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดย
ศูนย์อานวยการวิศวกรรม และบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทา
หน้ าที่เฝ้ าติดตามสถานการณ์ ควบคุ มกากับ ดูแลการปฏิบั ติในเขตพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบ ทั้ งนี้ ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบาย ตามแผนป้องกันและการปฏิบัติ ต่อกรณี การก่อวินาศกรรม
 ดาเนินการด้านการข่าว โดยทุกหน่วยงานในสังกัด เพิ่มมาตรการด้านการหาข่าว การวางระบบ
เครือข่าย ด้านงานการข่าวให้มีประสิทธิภาพและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง
 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ หรือผ่านการอบรมเรื่องการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย สถานที่ บุคคล จากกาลังส่วนต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการ กาหนดจุดที่ตั้ง ศูนย์อานวยการ และเลขหมายโทรศัพท์ที่จะให้พนักงานในพื้นที่ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไว้เป็นการเฉพาะ
 สอดส่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนต่างๆ หรือกลุ่มบุคคลที่มีการขัดแย้งกัน ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อ
เหตุความไม่สงบ และทาให้เกิดความสูญเสีย
 จัดให้มีการอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเบื้องต้น เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจค้น พิสูจน์ทราบเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือรูปแบบการก่อวินาศกรรมด้วยวิธี
ต่างๆ
 ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตใต้สานึก ให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เข้าใจใน
มาตรการรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคล ให้พ้นจากการก่อเหตุ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน
 กาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการ ก่อเหตุวินาศกรรม
 เพิ่มมาตรการ เข้มงวด การรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคล ตามสภาพการณ์ และสถานการณ์ใน
ขณะนั้น
1. เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการติดต่อมาขู่
วางระเบิด ผู้ประสบเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงทันที
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้รับแจ้ง สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรายงานศูนย์อานวยการรักษา
ความปลอดภัย
3. ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติดังนี้
3.1 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนอื่น ๆ เข้าสนับสนุนและควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ กรณีผู้
ข่มขู่ระบุบริเวณที่จะวางระเบิด
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3.2 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจาห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิดสารวจและสัง
เกตุการณ์ ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาบุคคลต้องสงสัย
3.3 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละจุดตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหาวัตถุต้องสงสัย
หากพบให้แจ้งศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย และกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้
4. ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) ประสานงานสถานีตารวจนครบาลทุ่ง
สองห้อง หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบัญชาการตารวจนครบาล โรงพยาบาล รวมทั้งสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัย
5. ให้ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัยรายงานการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เป็นระยะจน
ครบทุกพื้นที่
6. มอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจและผู้ชานาญการ ตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง
7. หากพบวัตถุต้องสงสัย ให้ผู้อานวยการฉุกเฉินพิจารณาอพยพคนออกจากอาคาร เพื่อจากัดบุคคล
และพาหนะเข้าออกบริเวณอาคาร
8. เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ตรวจสอบความเสียหายและค้นหาผู้บาดเจ็บ
9. ให้ศูนย์อานวยการรักษาความปลอดภัย สรุปผลรายงานต่อศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหาร
จัดการอาคาร (ศวบ.)
ข้อแนะนาสาหรับผู้ใช้อาคารกรณีพบวัตถุต้องสงสัย
1. ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทันที
2. อย่าให้วัตถุโดนแสงสว่างมากเกินไป เพราะอาจมี Photo Switch ดังนั้น อย่าเปลี่ยนแปลงแสง
โดยปล่อยให้วัตถุอยู่ในสภาพแสงเดิมตลอดเวลา
3. งดการใช้วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์รับส่งคลื่นทุกชนิด ในระยะใกล้วัตถุต้องสงสัย
เพราะอาจมีคลื่นสัญญาณความถี่ตรงกันกับวัตถุต้องสงสัยซึ่งอาจทาให้เกิดการจุดระเบิดได้
4. ห้ามดาเนินการใด ๆ เอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงทันที โดยให้ข่าวสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุต้องสงสัยให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับ
การตรวจสอบและเก็บ กู้วั ตถุ ต้องสงสั ย ถ้ าวัตถุ ต้องสงสั ยอยู่ ในห้ อง หรือ สถานที่ รโหฐาน ควรเปิ ดประตู
หน้าต่างทั้งหมด เพื่อลดความรุนแรงหากมีระเบิด หากได้รับคาสั่งอพยพ ให้อพยพโดยออกจากพื้นที่โดยด่วน
เบอร์โทรประสานงาน
กองสรรพาวุธ สนง.ตารวจแห่งชาติ
0-2243-1256
หน่วยทาลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด
0-2583-8411
สถานีตารวจภูธร ทุ่งสองห้อง
0-2574-6464
สถานีตารวจดับเพลิงปากเกร็ด
0-2583-7788
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0-2143-8778
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
0-2960-9655
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
0-2574-5000-9
โรงพยาบาลวิภาวดี
0-2561-126
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ก่อการร้ายหรือถูกขู่วางระเบิด

เมื่อมีการขู่วางระเบิด
ผู้ใช้พื้นที่ในอาคารหรือผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ ให้พยายาม
สอบถามข้ อ มูลต่างๆได้แ ก่ ติดต่อ อยู่กับ ใคร, โทรมา
จากไหน, ความต้ อ งการหรื อ มี เจตนาใด, ท าเพื่ อ
ต้องการแก้แค้นใคร และวางระเบิดไว้ ณ บริเวณใด

แจ้งรปภ.ใกล้เคียงหรือ บก.รปภ.โทร 0-2143-7757
หรือแจ้งผู้ประสานงาน(ศวบ.) โทรฯ 0-2142-2363
ศวบ.แจ้งผู้บังคับบัญชา /ผอ./รองผอ. แจ้งสถานีตารวจ
ท้องที่/กองสรรพาวุธหรือหน่วยเก็บกู้ระเบิด ผู้เช่าพื้นที่
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ สั่งการ รปภ.ส่งทีมฉุกเฉิน
ตรวจสอบ / ปิ ด กั้ น พท.ที่ ต้ อ งสงสั ย พร้อ มรายงาน
ศวบ.

ไม่พบ
วัตถุต้องสงสัย

เมื่อมีการประกาศภาวะก่อ
การร้าย

ทีมฉุกเฉิน
แจ้งผู้ประสานงาน

กาหนดมาตรการภาวะ
ฉุกเฉินตรวจสอบการเข้าออก

ศวบ./ผู้ประสานงานฯ
แจ้งภาวะปกติตอ่
ผู้บังคับบัญชา/ผอ./
รองผอ./และผู้ใช้พื้นที่

กาหนดทางเข้าเฉพาะ
แห่งสาหรับรถยนต์และ
เพิ่มระดับการตรวจสอบ
รถยนต์ที่มุ่งหน้าเข้าสู่
ศูนย์ราชการฯ

ธพส.สรุปราย
งานตามลาดับ
บังคับบัญชา

จากัดทางเข้าสู่อาคาร
และเพิ่มระดับการ
ตรวจสอบการเข้าสู่
อาคาร

ทีมฉุกเฉินหน่วยเก็บกู้ระเบิด/ตร.พื้นที่
สารวจพื้นที่ต้องสงสัยตามขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติ
กรณีถูกขู่วางระเบิด และวัตถุต้องสงสัย ร่วมกับ ศวบ.
พบวัตถุต้องสงสัย

ศวบ.แจ้งผู้บังคับบัญชา /ผอ./รองผอ. ผูเ้ ช่าพื้นที่
เฉพาะที่เกีย่ วข้อง ตามลาดับ สั่งการ รปภ.ทีม
ฉุกเฉินตรวจสอบ / ปิดกั้นพื้นที่ ธพส.สั่งอพยพ
ตามทีมฉุกเฉินหน่วยเก็บกู้ประเมิน
ประเมินสถานการณ์

รปภ./แม่บ้าน/ช่างอาคารฯ
ปฏิบัติตามแผนอพยพ
บุคลากรในศูนย์ราชการฯ
อย่างเคร่งครัด

ธพส.สรุปรายงาน
ตามลาดับบังคับบัญชา
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แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการฯ
แผนปฏิบัติ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
1. เมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งหรือได้รับการติดต่อ ว่ามีผู้พบวัตถุต้องสงสัย ให้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับวัตถุที่พบเพื่อรายงาน ศวบ.
2. รปภ./ศวบ. เข้าสารวจสถานที่พบวัตถุต้องสงสัยทันที
3. ศวบ. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รปภ. ส่วนอื่น ๆ เข้าสนับสนุน ปิดกั้นและควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุ
3.2 ให้รปภ.ประจาห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิดตรวจสอบโดยละเอียด ทั้งในพื้นที่เกิด
เหตุและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาบุคคลต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
3.3 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละจุดตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบสารวจตรวจสอบว่า
มีวัตถุต้องสงสัยอีกหรือไม่และรายงานต่อ บก.รปภ.
3.4 ศวบ. ประสานสถานีตารวจนครบาลทุ่งสองห้อง หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุต้อง
สงสัย โรงพยาบาล รวมทั้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
3.5 ศวบ. มอบพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุ
ต้องสงสัยดาเนินการ และค่อยรับคาสั่งการในการปฎิบัติ
3.7 หากพบวัตถุต้องสงสัยรุนแรง หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุต้อง ประเมินสถานการณ์
ให้ ธพส.พิจารณาอพยพคนออกจากอาคารเพื่อจากัดบุคคลและพาหนะเข้าออกบริเวณอาคาร
3.8 เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ รปภ.ตรวจสอบความเสียหายและรายงานกลับ ศวบ.
ข้อแนะนาสาหรับผู้ใช้อาคารกรณีพบวัตถุต้องสงสัย
1. ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยโดยเด็ดขาด และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยทันที
2. อย่าให้วัตถุต้องสงสัย โดนแสงสว่างมากเกินไปเพราะอาจมี Photo Switch ดังนั้น อย่าเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
หรือลดแสง โดยปล่อยให้วัตถุอยู่ในสภาพแสงเดิมตลอดเวลา
3. งดการใช้วิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์รับส่งคลื่นทุกชนิด ในระยะใกล้วัตถุต้องสงสัย เพราะ
หากมีคลื่นสัญญาณความถี่ตรงกันกับวัตถุต้องสงสัยอาจทาให้เกิดการจุดระเบิดได้
4. ห้ามดาเนินการใด ๆ โดยพลการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงทันที โดยให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุต้องสงสัยให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรี ยมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับการ
ตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย
5. หากวัตถุต้องสงสัยอยู่ในห้อง หรือสถานที่รโหฐาน ควรเปิดประตู หน้าต่างทั้งหมด เพื่อลดความรุนแรงหาก
มีระเบิด
6. หากได้รับคาสั่งอพยพ ให้อพยพโดยออกจากพื้นที่ตามแผนอพยพ
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วิธีการปฏิบัติกรณีพบวัตถุต้องสงสัย
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กองสรรพาวุธ สนง.ตารวจแห่งชาติ
0-2243-1256
หน่วยทาลายล้างและเก็บกู้วัตถุระเบิด 0-2583-8411
สถานีตารวจภูธร ทุ่งสองห้อง
0-2574-6464
สถานีตารวจดับเพลิงปากเกร็ด
0-2583-7788
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
0-2143-8778
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
0-2960-9655
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
0-2574-5000-9
โรงพยาบาลวิภาวดี
0-2561-126

ผู้พบเจอวัตถุต้องสงใสแจ้งรปภ.ใกล้เคียงหรือ
บก.รปภ.โทร 0-2143-7757หรือแจ้งผู้
ประสานงาน (ศวบ.) โทรฯ 0-2142-2362

ศวบ.แจ้งผู้บังคับบัญชา /ผอ./รองผอ. แจ้งสถานีตารวจ
ท้องที่/กองสรรพาวุธหรือหน่วยเก็บกู้ระเบิด ผู้เช่าพื้นที่
เฉพาะที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามล าดั บ สั่ ง การ รปภ.ส่ ง ที ม
ฉุ ก เฉิ น ตรวจสอบ / ปิ ด กั้ น พท.ที่ ต้ อ งสงสั ย พร้ อ ม
รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที

ทีมฉุกเฉินหน่วยเก็บกู้เข้าตรวจสอบ/ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติตามแนวทางการปฎิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
อย่างเคร่งครัด

ทีมฉุกเฉินหน่วยเก็บกู้
ประเมินสถานการณ์
พร้อมประสานงานสั่งการ

อันตราย

ไม่อันตราย

ศวบ.แจ้งผู้บังคับบัญชา /ผอ./รองผอ.
ผู้เช่าพื้นที่เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ
สั่งการ รปภ.ที มฉุ ก เฉิ นตรวจสอบ /
เปิดพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติ
ศวบ.สรุป รายงานผู้บั งคับ บั ญ ชาตาม
สายงานทันที

ศวบ.แจ้งผู้บังคับบัญชา /ผอ./รองผอ.
ผู้เช่าพื้นที่เฉพาะที่เกีย่ วข้อง ตามลาดับ
สั่งการ รปภ.ทีมฉุกเฉินตรวจสอบ /
ปิดกั้นพื้นที่ ธพส.สั่งอพยพตามทีม
ฉุกเฉินหน่วยเก็บกู้ประเมิน
ประเมินสถานการณ์

ธพส.สรุปรายงาน
ตามลาดับบังคับบัญชา
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ราชการ/ผู้เช่าร้านค้า
ปฏิบัติตามแผนอพยพ
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อย่างเคร่งครัด
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ระเบียบปฏิบัติ

เอกสารเลขที่ : SOP 5 การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
ผู้ปฏิบัติ : ผู้ให้บริการงานดูแลบารุงรักษางานระบบประกอบอาคาร/ผู้รับจ้าง
ข้อปฏิบัติ และกฎความปลอดภัยทั่วไป
1. ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนา และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทางาน ตลอดจนใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จัดไว้ให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ต้องดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนบุคคลอื่นที่จะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานโดย
ต้องรายงานต่อ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบในกรณีที่
 เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
 เกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 เกิดความบกพร่องต่ออุ ปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ เพื่อ
ความปลอดภัยต่างๆ
3. กรณี พ บปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านให้ แ จ้ ง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
4. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของผู้ว่าจ้างในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรม
1. ผู้ให้บริการทุกคนควรได้รับการฝึกอบรม ทบทวน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนการ
เข้าปฏิบัติงาน ในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หัวข้อ ดังนี้
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. ผู้ให้บริการควรได้รับการฝึกอบรมความรู้การปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
3. ผู้ให้บริการต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับทางผู้ว่าจ้างทุกครั้ง
4. นอกจากนี้อาจมีการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมในกรณี
 มีการปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ
 มีการนาเทคโนโลยี วิธีการ หรือเครื่องมือเข้าใช้ในกระบวนการใหม่
 มีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน
5. ต้องมีการอบรมทบทวนในหัวข้อที่จาเป็น
6. ผู้ให้บริการต้องจัดทาประวัติการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดเก็บใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
เป็นเอกสารอ้างอิงในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการร้องขอ
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การยอมรับข้อตกลง
1. ผู้ ให้บ ริการต้องทาความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ประกาศตามเอกสารของทางผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดี
2. ผู้ ให้ บ ริการสามารถซักถามเพื่ อความเข้าใจในรายละเอียดจากผู้ ว่าจ้าง ในกรณี ไม่เข้า ใจในกฎ
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศในกรณี
 เมื่อเกิดความคลุมเครือของข้อความในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศของ
ผู้ว่าจ้าง
 เมื่อการกระทาใดๆ ไม่ตรงตามในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศของผู้
ว่าจ้าง
3. กรณีพบผู้ปฏิบัติละเมิดผิดกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้รายงานต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ผู้ว่าจ้างโดยทันที
4. กรณีพนักงานของผู้ให้บริการ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศของ
ผู้ว่าจ้าง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดต่อข้อกาหนดที่ได้ตกลงไว้ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีอานาจ
ในการพิจารณาลงโทษได้
ประกาศ และป้ายต่างๆ
1. ผู้ให้บริการต้องทราบข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยตนเองตาม
สถานที่ดังนี้
 บอร์ดประกาศข่าวสารทั่วไป
 บอร์ดประกาศข่าวสารสาหรับพนักงาน
 ข้อมูลการใช้อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย
 ข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น ทางออกฉุกเฉิน ห้ามสูบบุหรี่
2. ห้ามจัดวาง หรือมีสิ่งกีดขวางการมองประกาศ หรือป้ายต่างๆ โดยเด็ดขาด
ข้อปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
1. เมื่อทาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้ช่วยเหลือต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
โดยเฉพาะในกรณีเกิดจากไฟฟ้า หรือเครื่องจักร
2. ผู้ทาการช่วยเหลือต้องประเมินอาการผู้บาดเจ็บก่อนทาการเคลื่อนย้าย โดยปฏิบัติตามหลักการ
ปฐมพยาบาล
3. เมื่อมีผู้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสี ยหายภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือพนักงานของผู้ว่าจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทราบโดย
ด่วน เมื่อพบเหตุการณ์ต่อไปนี้
 มีการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเหตุการณ์อันตรายต่างๆ
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 เสียเวลาการปฏิบัติงานและเวลาส่วนตัวในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุ
 การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
 การได้รับบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ
 ความเสี ยหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษัท ธนารักษ์พัฒ นาสิ น ทรัพย์
จากัด
4. รายงานโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม รายงานให้ ครบถ้ว น และส่งรายงานให้ ผู้ ว่าจ้าง
ภายใน 24 ชั่วโมง
5.ทบทวน และประเมิ น ความเสี่ ย งเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น และน าไปจั ด ท ามาตรการแก้ ไขป้ อ งกั น
โดยผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ต้องส่งผลประเมินและมาตรการแก้ไข ป้องกันให้ผู้ว่าจ้างพร้อมรายงาน
การสอบสวนอุบัติเหตุภายใน 7 วัน
6. ผู้ให้บริการต้องดาเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกันตามที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
การปฐมพยาบาล
1. ผู้ให้บริการต้องจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จาเป็นไว้ในกรณีเมื่อเข้าปฏิบัติงาน และผู้ให้บริการ ต้อง
ได้รับ การฝึ กอบรมการปฐมพยาบาล เพื่อให้ มีความรู้ในการปฐมพยาบาลและใช้ อุปกรณ์ ปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้
2.กรณีการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงห้ามพนักงานที่ไม่มีความชานาญทาการดูแล และรักษาพยาบาลตัวเอง
หรือบุคคลอื่น
3. กรณีการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
 เมื่อผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง มีผู้บาดเจ็บขั้นรุนแรงต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่าย
รับผิดชอบ
 ควรได้รับการดูแลรักษาจากผู้มีความชานาญในการปฐมพยาบาล เช่น แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์
 ผู้บาดเจ็บควรจัดให้อยู่ในบริเวณสถานที่มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกจนกว่า รถพยาบาลจะ
มาถึง
 ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทุกกรณี ยกเว้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง
เพิ่มขึ้น เช่น ไฟไหม้
4. อย่าให้อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ แก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้หมดสติ
อัคคีภัย
1. ห้ามนาวัตถุไวไฟเข้ามาภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือ
สถานที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นในกรณีเพื่อการปฏิบัติงาน
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2. ห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟภายในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้นาออกจาก
พื้นที่ไปเก็บยังสถานที่จัดเก็บ
3. การจัดเก็บวัตถุไวไฟในบริเวณอาคารวิศวกรรม ต้องได้จัดทามาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
4. กรณีงานประเภทก่อให้เกิดประกายไฟความร้อนก่อให้เกิดควันพิษต้องทาการขออนุญาตทางาน
และต้องจัดให้บริเวณที่มีการปฏิบัติงานมีการระบายอากาศที่เหมาะสม ต้องสวมอุปกรณ์นิรภัย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม
5. ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติประเภทก่อให้เกิดประกายไฟ ความร้อน ควันพิษ ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่
มีประเภท ขนาด และความเหมาะสมติดตั้งอยู่ใกล้ที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง
6. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๕ธันวาคม๒๕๕๐ยกเว้นในพื้นที่
หรือบริเวณที่จัดไว้หรือได้รับอนุญาต
7. ก่อนทิ้งก้นบุหรี่ต้องแน่ใจว่าได้ดับไฟเรียบร้อย เพื่อป้องกันการลุกไหม้ และอุปกรณ์ที่รองรับขี้บุหรี่
ต้องไม่เป็นวัสดุติดไฟ
8. รักษาความสะอาดเรีย บร้อยภายในสถานที่ปฏิบั ติงานไม่ทิ้ งขยะหรือสะสมวัส ดุอันอาจจะเป็ น
เชื้อเพลิงและก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้
9. ต้องกาจัดเศษผ้าหรือวัสดุที่เปื้อนคราบน้ามันจารบีหรือของเหลวที่ติดไฟด้วยระบบปิดอย่างถูกวิธี
ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการลุกไหม้
10. ต้องมีการการจัดเก็บอุป กรณ์ การบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานที่ทางานที่ดีตลอดเวลาเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
11. วัสดุของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ต้องเป็นชนิดไม่ติดไฟ หรือติดไฟช้าและไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
12. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องดับเพลิงออกจากจุดติดตั้งในกรณีที่ไม่จาเป็น
แผนฉุกเฉิน
1. ผู้ให้บริการต้องจัดทาแผนฉุกเฉินส่งให้ผู้ว่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของผู้ว่าจ้างและ
เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ
2. ผู้ ให้ บ ริ ก าร ต้ อ งศึ ก ษาพื้ น ที่ ส ถานที่ ที่ เข้ า ไปปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ พบเหตุ ฉุ ก เฉิ น ต้ อ งรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาโดยทันที
3. ผู้ให้บริการต้องทราบเส้นทางอพยพในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงจุดรวมพลในสถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ
การเข้าปฏิบัติงาน
1. ก่อนปฏิบัติงานภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย
 ความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
 ชนิดของงานจะเข้าปฏิบัติ และสถานที่ในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
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 การป้องกันต่างๆ ให้กับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงาน
2. งานที่ต้องทาการขออนุญาตทางาน (Work Permit) ประกอบด้วย
 งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 งานในที่อับอากาศ
 งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง
 งานเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุไวไฟ
 งานในที่สูง เช่น นั่งร้าน
ข้อปฏิบัติอื่นๆ
1. ปฏิบัติตามคาแนะนาหรือคาตักเตือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ และประกาศของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ผู้ว่าจ้าง และต้องไม่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้า
2. ห้ามกดหรือดึงปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉิน ยกเว้นเฉพราะการดูแลบารุงเชิง
ป้องกันเท่านัน้
3. ห้ามกระทาการใดๆ อันอาจเป็นการขัดขวางหรือทาให้เสียหายต่อการทางานของเครื่องตรวจจับ
ควันหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
4. ห้ามนาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิด ซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทาให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธโดย
สภาพ วัตถุระเบิด แก๊สพิษ วัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทาให้เกิดความหวาดกลัวแก่
ผู้พบเห็น เข้ามาภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
5. ห้ามนาสัตว์ทุกชนิดเข้าภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
6. ไม่ก่อเหตุเดือดร้อน ราคาญ หรือก่อความไม่สะดวกแก่ผู้เช่า หรือผู้อื่นที่เข้ามาใช้ในพื้นที่
7. ไม่นาสิ่งของที่มีกลิ่นแรง สิ่งสกปรกหรือนาวัตถุที่น่ารังเกียจเข้ามาในโครงการศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐เว้นแต่ได้จัดเก็บให้มิดชิดและ/หรือนาไปทิ้งในสถานที่ที่กาหนดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
8. ห้ามสูบบุหรี่ ยาเส้น และซิการ์ หรือจุดไฟ หรือกระทาอันก่อให้เกิดประกายไฟภายในโครงการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อย่างเด็ดขาด
9. ห้ามกระทาการใดอันอาจก่อให้เกิดความสกปรกหรือความเสียหายต่อ โครงการศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งการพ่นสี ระบายสี เขียน นอกเสียจากได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
10. ห้ ามก่อ การทะเลาะวิว าท ส่ งเสี ยงดัง โฆษณา หรือกระท าการโดยประการใดๆ อัน เป็ น การ
รบกวนบุคคลอื่นๆ หรือแจกจ่ายเผยแพร่เอกสารใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากทางผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
11. ห้ามกระทาการอันน่าละอายหรือลามกอนาจารหรือเป็นการเจตนาล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น
12. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
13. ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้าภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพราะห้องเครื่องต่างๆ
85

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

สิ่งมึนเมาและยาเสพติด
1. ห้ามใช้ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎระเบียบ
ของผู้ว่าจ้าง
2. ห้ามเสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมานอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
3. ในกรณีที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงาน ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที
4. ห้ามจัดหา ห้ามใช้ หรือครอบครองยาเสพติดต่างๆ มิฉะนั้นจะถูกดาเนินคดีอาญา
5. สังเกตพฤติกรรมเพื่อนร่วมงามและให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการสนับสนุนให้เลิกใช้สารเสพ
ติดและสิ่งมึนเมา
6. หากเพื่ อ นร่ ว มงานมี พ ฤติ ก รรมปฏิ เสธความช่ ว ยเหลื อ หรือ ไม่ ย อมรั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งแจ้ ง
ผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อหาทางแก้ไข
7. กรณีพนักงานได้รับคาสั่งจากแพทย์ให้ใช้ยาประเภทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที
8. ผู้ให้บริการต้องส่งผลการตรวจหาสารเสพติดจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจัดส่งให้แก่ผู้ว่า
จ้างในกรณีที่มีการร้องขอ ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การปฏิบัติงานภายในห้องเครื่อง ห้องควบคุม และห้องไฟฟ้า
1. เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้เท่านั้น
2. ห้ องเครื่อ งกล ห้ องไฟฟ้ า ช่องไฟฟ้ า ช่อ งงานระบบต่ างๆ ต้ องปิ ดและล็ อค ในกรณี ที่ ไม่มี การ
ปฏิบัติงานหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
3. ไม่นาอาหาร หรือน้าดื่มเข้าไปในห้องเครื่อง ห้องควบคุม
4. ไม่ทาความสกปรกให้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
1. ผู้ให้บริการ ต้องสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่จัดให้สาหรับสถานที่หรืองานเฉพาะนั้นๆ
2. ผู้ให้บริการ ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสมและใช้งานได้
3. ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดให้กับพนักงาน
ที่เข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และถูกต้องตามมาตรฐานสากล
4. อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ผู้ว่าจ้างตรวจพบความบกพร่องหรือชารุดของอุปกรณ์ นิรภัยส่ วนบุคคลของผู้ รับเหมาในขณะ
ปฏิ บั ติ งาน ผู้ ว่ าจ้ างมี สิ ท ธิ์ ในการห้ ามการปฏิ บั ติ งานของผู้ ให้ บ ริก ารจนกว่า ได้ รั บ การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม โดยความเสียหายซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์นิรภัยส่วน
บุคคลต่อผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ จะต้องสวมใส่เมื่อ
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o มีอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร โลหะต่างๆ ที่อาจจะตกหล่นใส่ศีรษะของผู้ปฏิบัติงาน เช่น
บริเวณใกล้ๆ นั่งร้าน หรือภายในหลุม
o การทางานใกล้ๆ ปั้นจั่นหรือรอกยกของ
o การทางานในบริเวณก่อสร้าง
o บริเวณที่มีป้ายระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันหู จะใช้อุปกรณ์ป้องกันหู ในกรณี
o เมื่อใช้เครื่องมือลม
o เมื่อเข้าใกล้เครื่องจักรที่มีเสียงดังมากๆ
o ขณะที่อยู่ในห้องที่มีการใช้เครื่องจักรต่างๆ
o ขณะที่อยู่ใกล้เครื่องจักรที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องตัดต่างๆ
o บริเวณที่มีป้ายระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ปอ้ งกันดวงตาที่ถูกต้องตามลักษณะงาน ต้องสวมใส่เมื่อ
o ทางานกับสารเคมี
o งานที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโลหะ
o ป้องกันวัสดุ หรือสารที่อาจจะปลิวไปในอากาศ เช่น ผงเหล็ก หรือฝุ่นเป็นต้น
o การใช้เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการใช้เลื่อยจักรต่างๆ
o กรณีที่เกิดสถานการณ์ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา
o บริเวณที่มีป้ายระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันมือ และนิ้วมือ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับมือนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีข้อพึงระวังในกรณีต่างๆ ดังนี้
O การทางานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
o การหยิบจับกระจก เหล็ก หรือคอนกรีต
o การทางานกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน
o บริเวณที่มีป้ายระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันเท้า และขา ต้องสวมเมื่อทางานที่อาจเกิดบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเท้าต้องสวม
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เมื่อทางานเกี่ยวกับ
o การปีนขึ้น – ลงบันได
o การทางานในท่อระบายของเสีย
o การปฏิบัติงานในการขนย้ายวัสดุโดยใช้กาลังแขน – ขา
o การเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง และการทางานหน้างาน
o บริเวณที่มีป้ายระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันลาตัวเสื้อคลุมกันสิ่งสกปรกหรือความเปียกชื้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
นิรภัยส่วนบุคคล ซึ่งชุดเสื้อผ้านี้จะสวมใส่เฉพาะงานบางงานเท่านั้น เช่น กรณีงานที่ต้อง
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เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืองานเชื่อมโลหะ เป็นต้น ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมอยู่เสมอ แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนก็ตาม
ข้อปฏิบัติในงานซ่อมบารุงทั่วไป
1. ในการปฏิบัติงานดูแลซ่อมบารุงรักษาระบบต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ ใช้อาคาร ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้
ติดต่อเข้าใช้อาคาร
2.ในการปฏิบัติงานซ่อมบารุงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต้องสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้
เหมาะสมตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
3. เครื่องป้องกันอันตรายส่วนของเครื่องจักรต้องสามารถรองรับน้าหนักของเครื่องจักรได้เหมาะสม
4. หากมีปฏิบัติงานซ่อมบารุงในพื้นที่สาธารณะ ระหว่างเวลาทาการต้องมีป้ายเตือนให้ทราบถึงพื้นที่
การปฏิบัติงาน เช่น ข้างหน้ามีการซ่อมแซม หรือขณะนี้พื้นเปียก เป็นต้น
5. ในการซ่อมบารุง ให้ดาเนินการแขวนป้าย “อยู่ระหว่างการซ่อมแซม ห้ามใช้งาน” หรือใส่กุญแจ
สวิตซ์เปิด/ปิด ของระบบหรืออุปกรณ์ที่กาลังดาเนินการซ่อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันการ
เปิดการทางานของระบบ อุปกรณ์โดยบุคคลอื่นโดยมิได้ตั้งใจ
การปฏิบัติงานด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ไม่ควรสวมใส่อุปกรณ์ประเภทที่เป็นสื่อตัวนาในขณะปฏิบัติงานด้วยเครื่องที่ขับด้วยMotor เช่น
แหวน นาฬิกา กาไลข้อมือ สร้อยคอ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนเสื้อผ้า เช่น กระดุมโลหะ เป็นต้น
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมเช่น ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง แว่นตากันลมตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. ต้องตัดระบบการทางานของเบรกเกอร์จากระบบไฟฟ้าก่อน เพื่อป้องกันการเป็นสาเหตุของการลุก
ติดไฟ และแขวนป้ายเตือน เพื่อป้องกันการเปิดการทางานของระบบ อุปกรณ์โดยบุคคลอื่นโดย
มิได้ตั้งใจ
4. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ไม่เป็นตัวนาไฟฟ้าตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
5. ต้องแน่ใจว่าเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
1. ในกรณี ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งขออนุ ญ าตผู้ ว่ าจ้ า งหรื อ ตั ว แทนผู้ ว่ าจ้ า งเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบความปลอดภัย
2. ต้องทาการตรวจสภาพเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการใช้งานทุกครั้ง
3. อุป กรณ์ การติดตั้งทางไฟฟ้ าต้องเป็นชนิดที่ ผ ลิตหรือได้รับ การรับรองจากมาตรฐานต่างๆ เช่น
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), IEC, UL, VDE เป็นต้น
4. ก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอ่านและศึกษาคู่มือแนะนาการใช้งานให้เข้าใจและปฏิบัติตามคาแนะนา
อย่างเคร่งครัด
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5. เมื่อร่างกายเปียกชื้นห้ามสัมผัส แตะต้องส่วนที่มีไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาดเพราะความ
ต้านทานต่อไฟฟ้าของผิวหนังที่เปียกจะลดลงอย่างมากทาให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกาย
ได้สะดวก จึงทาให้เสียชีวิตได้โดยง่าย
6. การเดินสายไฟหรือลากสายไฟฟ้าใช้งานนอกอาคารเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เช่นงานก่อสร้าง,
ต่อเติม, ปรับปรุงนอกอาคารนั้น นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าต้องเป็นชนิดกันน้าและ
ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมทางกลและแสงแดดแล้ว วงจรไฟฟ้า หรือเต้ารับนั้นต้องมีเครื่องตัดไฟ
รั่วด้วยจึงปลอดภัย
7. เมื่อพบว่ามีฝาครอบหรือกล่องสวิทซ์ชารุด หรือแตกเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที
อย่าใช้ฝาครอบที่ทาด้วยวัสดุที่สามารถลุกติดไฟได้มาเป็นฝาครอบสวิทซ์
8. การเปลี่ยนฟิวส์ควรใช้ฟิวส์เฉพาะใช้ในงานนั้น และก่อนเปลี่ยนต้องสับสวิทซ์ออก (ให้วงจรไฟฟ้า
เปิด) ให้เรียบร้อยก่อน
9. ก่อนที่จะสับสวิทซ์ให้วงจรไฟฟ้าปิด ต้องแน่ใจทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับสัญญาณถูกต้องและ
ก่อนการเปิดทดลองเดินเครื่อง ควรตรวจดูว่าเครื่องจักรนั้นไม่มีวัตถุอื่นใดติดขัดอยู่
10. รักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นบริเวณที่ซึ่งมีสวิทซ์อยู่ใกล้ๆ
11. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยเฉพาะ หรือมีฉนวนห่อหุ้มเป็นอย่างดี
12. ควรหลีกเลี่ยงการทางานขณะมีกระแสไฟไหลอยู่ ยกเว้นกรณีจาเป็นจริงๆ เท่านั้น
13. การติดตั้งอุป กรณ์ ไฟฟ้า นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าแล้ว ควร
จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
 อุปกรณ์ ห รือสายไฟฟ้ าที่ ติดตั้งในที่สู ง จะต้ องมีฉนวนหุ้ มอย่างดีและต้ องตรวจสอบความ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
 หมั่นตรวจสอบฉนวนหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอในบริเวณที่ซึ่งอาจมีการสัมผัสหรือทางาน
14. กรณีการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่อาจมีการขัดจังหวะงานได้ ควรเพิ่มความระวังดังนี้
 เครื่องจักรบางชนิดเมื่อเดินเครื่องแล้วไม่สามารถกดสวิทซ์ให้กลับมาทางานที่จุดเริ่มต้นได้ ควร
มีป้ายบอกไว้ชัดเจน
 เครื่องจักรทุกชนิดควรมีระบบสายดินที่ดี
 เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟ้า
 ก่อนสับสวิทซ์ทางาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า จะไม่เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
และมีระบบสายดินที่แหล่งจ่ายไฟเรียบร้อย
 ต้องมีการถ่ายประจุไฟฟ้า กรณีที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่นั้นมีประจุไฟฟ้าค้างอยู่
15. สาหรับงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง
 ต้องแน่ใจว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้า
หุ้มข้อ พื้นยาง หมวกแข็ง เป็นต้น
 ถ้ าต้ อ งท างานในบริ เวณที่ มี ร ะยะห่ างจากสายไฟฟ้ า หรือ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าแรงสู งน้ อ ยกว่ า
60 เซนติเมตร จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าอย่างดี
89

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

 ในกรณี ห่ างจากสายไฟฟ้ ามากกว่า 60 เซนติ เมตร อาจใช้ อุป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายชนิ ด
รองลงมา
 การทางานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ชานาญทางไฟฟ้าเสียก่อน และต้องมีผู้ชานาญงานควบคุมดูแล
การทางานด้วย
 ผู้รับเหมาไม่ควรพักผ่อนในบริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
 การใช้อุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่องมื อไฟฟ้ าต้องใช้ให้ ถูกต้องเหมาะสมกับ งานไฟฟ้าแรงสู ง
เท่านั้น
16. สาหรับงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงต่า
 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะสาหรับงานไฟฟ้าแรงต่า
 ในกรณีที่อาจมีการสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงต่า จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือทา
การหุ้มฉนวนอย่างเหมาะสม
17. ต้องมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าติดตั้งไว้ณจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดสายและระหว่างเครื่องวัดไฟฟ้ากับ
สายภายในอาคาร
18. ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารซ่ อ มแซม แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต้ อ งแน่ ใจว่ า ได้ มี ก ารตั ด
กระแสไฟฟ้าแล้ว และแขวนป้าย “อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม”
19. ทุกครั้งที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าผู้ให้บริการจะต้องทาการล็อกสวิทซ์ไฟฟ้าทุกครั้งหากสวิทซ์ไฟฟ้า
นั้นไม่สามารถล็อกได้จะต้องหาอุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้ล็อกได้หรือหากไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ในการล็อกสวิทซ์ไฟฟ้านั้นได้ให้ขออนุญาตผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ
20. ทุกครั้งที่มีการล็อกสวิทซ์ไฟฟ้า จะต้องทาการแขวนป้าย โดยให้กรอกรายละเอียดให้ครบและ
ชัดเจน
21. การขึ้นที่สูงเพื่อทางานกับเครื่องไฟฟ้า ต้องใช้เข็มขัดนิรภัย หากไม่มีก็อาจใช้เชือกขนาดใหญ่ผูก
รั้งเอาไว้กับโครงสร้างหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
22. กรณี ใช้ ป ลั๊ ก พ่ ว ง ปลั๊ ก พ่ ว งต้ อ งได้ รับ การรับ รองมาตรฐานสากล และเป็ น ชนิ ด มี อุ ป กรณ์ ตั ด
กระแสไฟฟ้า
23. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าบกพร่องหรือชารุดเกิดขึ้น ให้รีบรายงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบ
โดยทันที และห้ามใช้จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
24. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยเป็นระยะๆซึ่งการทดสอบนี้
ได้มีการระบุวันที่ทดสอบไว้บนป้ายของอุปกรณ์นั้นๆ และควรใช้ภายในช่วงระยะเวลาที่มีการ
ทดสอบเท่านั้น
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
1. ก่อนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
และจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการปฏิบัติงานนั้นๆอย่างเคร่งครัด
2. ก่อนปฏิบัติงานต้องดาเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
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3. การทางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นงานเชื่อมงานเจียร งานตัด ต้องอยู่ภายใต้การทางานของ
บุคคลที่มีความสามารถเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ รวมทั้ง
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมที่จาเป็น
4. ในงานเชื่อม ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างต้องแน่ใจว่าได้มีการตรวจสอบการทางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
อย่างสมบูรณ์ อย่างน้อย 30 นาทีก่อนการปฏิบัติงาน
การทางานในที่สูง
1. ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานในที่สูง 2 เมตร หรือมากกว่า หรือที่ที่อาจก่อให้เกิดการตกหล่นและเป็น
สาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องมีระบบป้องกันการตกล่น
2. ระบบป้องกันการตกหล่นต้องทารั้วกั้นเขต อุปกรณ์รองรับกันตกหรือตาข่าย ที่ได้รับการตรวจสอบ
แล้ว
3. ระบบป้องกันการตกหล่นต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนามาใช้งานทุกครั้งโดยผู้รับเหมา และต้องมี
การตรวจสอบ
4. อุปกรณ์เหล่านี้ต้องป้องกันการตกหล่นของอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ได้ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุกับบุคคลอื่น
5. ลักษณะของอุปกรณ์กันตกต้องป้องกันการตกหล่นของวัสดุขนาดเล็กได้มีลักษณะคล้ายแห หรือ
ตาข่าย
6. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ไม่สามารป้องกันการตกหล่นได้
7. การทางานในที่สูงบริเวณที่มีผู้ใช้อาคารในช่วงเวลาเปิดทาการต้องอยู่ภายใต้การป้องกันการเกิด
ความเสี่ยงต่อการตกหล่นของทุกๆ สิ่ง
การปฏิบัติงานบนลิฟต์และบันไดเลื่อน
1. ต้องติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณชานบันไดทั้งหมดของบันไดเลื่อนและหน้าลิฟต์ทุกแห่งที่มีความ
เกี่ยวข้องในการซ่อมบารุง
2. ก่อนการปฏิบัติงานผู้ให้บริการต้องแน่ใจว่าไม่มีการเคลื่อนที่หรือมีการเคลื่อนที่น้อยที่สุดโดยอยู่
ภายใต้การดูแลและการทดสอบตามข้อกาหนดในงานซ่อมบารุง
3. ก่อนเปิดสวิตซ์ให้บันไดเลื่อนและลิฟต์ทางาน ผู้ให้บริการต้องแน่ใจไม่มีบุคคลใดอยู่บนหรือกีดขวาง
อุปกรณ์นั้นๆ
4. ห้ามบุคคลโดยสารบนลิฟต์ที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานที่กาหนด
5. ห้ามบุคคลอยู่ใต้ลิฟต์ที่มีการเคลื่อนที่
6. ห้ามอาศัยหรือทางานอยู่ใต้ลิฟต์ที่มีการรับน้าหนักแขวนอยู่
7. อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลได้แก่ถุงมือและรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกตัด
นิ้วและของตกหล่นใส่เท้า
8. ไม่ควรให้ลิฟต์รับน้าหนักมาก บรรทุกสิ่งของจานวนมาก หรือน้าหนักเกินพิกัด
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สารเคมี
1. ในกรณี ที่ มี ก ารน าสารเคมี เข้ ามาใช้ในการปฏิ บั ติงาน จะต้อ งมี ข้อ มูล ด้านความปลอดภั ย ของ
สารเคมี (MSDS)
2.การนาสารเคมีเข้าทางานในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๕ธันวาคม๒๕๕๐ต้องได้รับการ
ขออนุมัติซึ่งต้องมีการระบุปริมาณการนาสารเคมีเข้ามาใช้ทุกครั้ง
3. ในกรณีที่เป็นสารเคมีอันตรายตามกฎหมายไม่อนุญาตให้จัดเก็บภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐หรือบริเวณพื้นที่ทางาน
4. เมื่อเสร็จ สิ้น การปฏิบั ติงานในแต่ล ะวัน ต้องตรวจสอบปริมาณการใช้ส ารเคมี พร้อมทั้งการนา
อุปกรณ์ ภาชนะที่ใส่สารเคมีออกมาให้ครบถ้วน
5. ในกรณีที่ไม่เป็นสารเคมีอันตรายตามกฎหมายอนุญาตให้จัดเก็บภายในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยได้รับ
การอนุมัติ พร้อมทั้งระบุปริมาณและสถานที่จัดเก็บของ สารเคมีให้ชัดเจนตามที่ได้รับอนุมัติ
6. ภาชนะที่จัดเก็บต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุดหรือเสื่อมสภาพ รวมทั้งฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อหุ้มสารเคมีอันตรายต้องอยู่ในสภาพชัดเจนสมบูรณ์ไม่เลือนหาย
7. ฉลากระบุรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็นของสารเคมีนั้นๆ บนภาชนะที่บรรจุ ประกอบด้วย ชื่อ
ทางการค้ า , ชื่ อ ทางเคมี , ส่ ว นประกอบ, วิ ธี ใ ช้ , การปฐมพยาบาล, วั น หมดอายุ (ถ้ า มี ) ,
บริษัทผู้ผลิต / จาหน่าย
8. สถานที่เก็บ วิธีการเก็บสารเคมีอันตรายต้องปลอดภัยตามสภาพหรือตามคุณลักษณะของสารเคมี
อันตราย
9. ต้องจัดเก็บในบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือที่เหมาะสมถูกต้อง และเป็นไปตามที่
กฎหมาย
10. ไม่อนุญาตให้เก็บสารเคมีที่มีไอระเหย
11. ไม่ให้พนักงานพักอาศัยในสถานที่ทางานที่เก็บสารเคมีอันตราย
12. ในกรณีที่สารเคมีรั่วไหล ต้องทาความสะอาดให้ เรียบร้อยด้วยวิธีที่เหมาะสมตามลักษณะของ
สารเคมีนั้ น ๆ โดยผู้ ให้ บ ริ การ ผู้ รับ จ้างท าการสอบสวนอุ บัติเหตุและรายงานให้ ผู้ ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบ โดยเฉพาะกาก หรือของเสียที่เกิดจากการทาความสะอาดนั้นต้องทาการ
กาจัดออกจากระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
13. สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมเมื่อเข้าไปในสถานที่จัดเก็บ
14. กรณีฉุกเฉินที่สารเคมีกระเด็นเข้าตาต้องทาการล้างด้วยน้าสะอาดทันที และรีบนาส่งแพทย์โดย
ด่วน
ข้อปฏิบัติทั่วไปในการใช้ เครื่องมือในงานซ่อมบารุง
1. การใช้เครื่องมือต้องให้ ถูกต้องตามวิธีการที่เหมาะสม ผู้ ที่ใช้เครื่องมือนั้นต้องเป็นผู้ ที่ได้รับการ
อบรมวิธีใช้ที่ถูกต้อง
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2. ผู้ให้บริการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยและการตรวจสอบความ
พร้อมของเครื่องมือก่อนการใช้งาน
3. อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้เครื่องมือในงานซ่อมบารุงเท่านั้น
4. เครื่องวัดทุกชนิ ดที่ใช้ในการปฏิบัติงานและงานซ่อมบารุงของโครงการศูนย์ราชการเฉลิ มพระ
เกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้องได้รับการซ่อมบารุง สอบเทียบ หรือทดสอบตามข้อกาหนด
5. ก่อนเริ่มใช้เครื่องมือ ควรตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่า
 เครื่องมือไม่ได้รับความเสียหายและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 ในบริเวณที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือหรือบุคคลกีดขวางการทางานของเครื่องมือ
ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้
 เครื่ อ งมื อ ที่ ต้ อ งใช้ น้ ามั น เป็ น พลั ง งานต้ อ งใช้ ในพื้ น ที่ เปิ ด ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ งตลอด
ระยะเวลาใช้งาน
เครื่องมือพื้นฐาน
1. เครื่องมือชนิดพกติดตัว
 ไม่ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น
 ต้องทาความสะอาดเครื่องมือที่เปื้อนน้ามัน, น้า, คราบสกปรกต่างๆ
 ไม่ควรใช้เครื่องมือในขณะที่มือเปื้อนน้ามัน
 ไม่ควรวางเครื่องมือไว้ในบริเวณทางเดิน ขั้นบันได โดยเฉพาะบริเวณมุมต่างๆ ของสถานที่
 หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลงต้องแน่ใจว่าทั้งตัวท่านและเครื่องมืออื่นๆ ได้มีการจัดเก็บ
เรียบร้อย
2. เครื่องมือกาลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้
 ก่อนการใช้เครื่องมือกาลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ในการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบถึงความ
ผิดปกติ หรือความเสียหายของปลั๊ก สายไฟ และอุปกรณ์ป้องกัน
 เครื่องมือกาลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ต้องมีการตรวจสอบ
 เครื่องมือชนิดถือเช่น สว่าน เครื่องบด เป็นต้น จะมีสวิตซ์ชนิดสลักซึ่งต้องไม่อยู่ในตาแหน่ง
ON
 เครื่องมือกาลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ/หรืองานซ่อมบารุงโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
บันได
1. ต้องทาการตรวจสอบบันไดที่ต้องการใช้งานอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
2. ห้ามใช้บันไดประเภทไม้
3. ต้องมั่นใจว่าบันไดนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงพอ
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4. ถ้าบันไดมีความยาว 3 เมตร ต้องมั่นใจว่าผูกปลายบันไดข้างบนไว้อย่างมั่นคงดีแล้วหากทาไม่ได้ให้
อีกคนจับบันไดอยู่ด้านล่างให้
5. จัดเตรียมเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้นาสิ่งของขึ้นบันได เพื่อให้มือทั้ง 2 ข้างจับราว
บันไดไว้ในระหว่างที่มีการขึ้น – ลงได้สะดวก
6. เวลาปีนบันไดให้ใช้มือจับขั้นบันได
7. ไม่ควรทางานเอื้อมออกนอกตัวบันไดมากเกินไป ควรเคลื่อนย้ายตัวบันไดไปยังจุดที่ต้องการแทน
8. เวลาพาดบันไดให้พาดเลยจุดที่จะขึ้น 1 เมตร หากบันไดสูงเกิน 9 เมตร ต้องมีที่พักบันไดหรือทา
ยกพื้นไว้
9. ไม่ควรวางหรือพาดบันไดในบริเวณที่อันตราย เช่นใกล้สายไฟฟ้า ใกล้ปั้นจั่น ใกล้ทางสัญจรของ
ยานพาหนะ
10. การวางพาดบันไดจะต้องมั่นใจว่าบริเวณที่พาดบันไดไม่มีไฟฟ้าไหลเวียนอยู่
11. ผู้ให้บริการต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน
เอกสารและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1. Operations and Manuals งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการศูนย์ราชการฯ
2. Operations and Manuals งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการศูนย์ราชการฯ
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทางานในสถานที่อับอากาศ
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางานสาหรับลูกจ้าง
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การเริ่มต้นโครงการ (Inception Stage)

เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของโครงการ ซึ่งจะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างต่อไป ซึ่งผู้บริหารโครงการจะต้องเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ดาเนินการวางแผนโครงการ และจัดหาผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง(ที่ปรึกษาฯ) ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงผู้รับจ้างที่จะดาเนินการจัดทา จัดหา ตามที่ผู้บริหาร
โครงการเห็ น ว่าอยู่ นอกขอบเขตของผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาฯ เพื่อให้ การบริห ารโครงการส าเร็จลุล่ วงด้วยดี
สาหรับรายละเอียดการดาเนินการในขั้นตอนเริ่มต้น ได้แก่
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และรวบรวมข้อมูล ผู้บริหารงานก่อสร้างต้องทาการศึกษาวัตถุประสงค์
ของโครงการ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ดังนี้
1.1.1 วัตถุประสงค์และความต้องการเบื้องต้นของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็นต่อโครงการ
1.1.2 ข้อ มูล กายภาพของโครงการ เช่น ที่ตั้งโครงการ สภาพแวดล้ อม เขตที่ดิน ระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคม เป็นต้น
1.1.3 ระเบี ยบและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้น เช่น กฎหมายผั งเมือง พระราชบัญ ญั ติควบคุม
อาคาร ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.1.4 ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ โดยทั่วไปในโครงการก่อสร้างจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลัก ได้แก่ เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างงานก่อสร้าง จึงควร
ศึกษาโครงสร้างความสั มพันธ์ของฝ่ ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ เข้าใจรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายในงานก่อสร้าง
1.2 ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ ผู้บริหารงานก่อสร้างต้องประสานงานร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ปรึกษาฯ/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อขออนุมัติให้ดาเนิน
โครงการ มีองค์ประกอบ ได้แก่
1.2.1 ทางด้านการตลาด
- ความเหมาะสมและความพร้อมในด้านความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ
1.2.2 ด้านการเงิน
- ความเหมาะสมของงบการเงินหรือต้นทุนต่างๆ (กาไร ขาดทุน งบดุล)
- แหล่งที่มาของเงินทุน
- การวิเคราะห์และประมินการหมุนเวียนของกระแสเงินสด (Cash flow)
- การวิเคราะห์รายได้และผลประโยชน์
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1.2.3 ด้านวิศวกรรมและเทคนิค
- แผนงานการปฏิบัติงาน แผนแม่บท
- ความเพียงพอของวัตถุดิบและระบบสาธารณูปโภค
- ปริมาณและคุณภาพของกาลังคนที่ต้องการ
- ผลกระทบจากการก่อสร้าง
1.2.4 ด้านกฎหมาย
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ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบโครงการ (Design Stage)

เป็ น ส่ ว นของการวางแผนการด าเนิ น การโครงการ การก าหนดออกแบบและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดหา ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง โดยรายละเอียดการดาเนินการใน
ขั้นตอนการออกแบบโครงการมีดังนี้
2.1 การพิ จ ารณาคั ด เลือ กที่ ป รึ กษาฯ ที่เกี่ย วข้ อง ได้ แก่ ที่ ป รึก ษาออกแบบ, ที่ ป รึก ษาบริห าร
โครงการ, ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 กาหนดคุณ สมบัติของผู้ ที่ปรึกษาฯ ในด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาความสามารถของที่
ปรึกษาฯให้เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท
2.1.2 กาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาฯ
2.1.3 กาหนดหลักเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
2.1.4 เจรจาและพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
2.1.5 ทาสัญญาจัดจ้าง
2.2 การออกแบบโครงร่าง (Schematic Design) เป็นขั้นตอนการควบคุมการดาเนินการออกแบบ
โครงร่าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินงาน ดาเนินการตรวจสอบราคาให้สอดคล้องกับงบประมาณ
และตรวจสอบการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อสรุปรายละเอียดของการออกแบบ
ในส่วนของการดาเนินการออกแบบนั้น ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ดาเนินการโดยหลังจากที่ผู้ออกแบบ
ทราบวัตถุประสงค์และข้อมูลเบื้องต้นของโครงการแล้ว จะดาเนินการออกแบบโครงร่างเพื่อให้ได้รูปแบบของ
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่ผู้ออกแบบจะดาเนินการกาหนดรายละเอียดของแบบต่อไป
2.3 จัดทาแผนภูมิองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารโครงการ ต้องทาการศึกษาและแสดง
สายงาน อานาจหน้าที่และขอบเขตของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการรวมทั้งระบบการประสานงาน โดย
จัดทาเป็นแผนภูมิองค์กรและเอกสารระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description)
และวางระบบการรับ-ส่งเอกสารของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 รายชื่ อ ของบุ ค คลากรภายในฝ่ า ยฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในโครงการก่ อ สร้ างและ
รายละเอียดในการติดต่อประสานงาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เบอร์โทรสาร
และ E-mail Address
2.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ
2.3.3 แผนภู มิ อ งค์ ก ร (Organization Chart) ซึ่ งจะระบุ ส ายงาน และความสั ม พั น ธ์ข อง
แต่ละฝ่าย
2.4 วางแผนปฏิบัติการควบคุมโครงการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
กาหนดและจัดทาแผนงานเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับงาน ได้แก่ แผนการออกแบบ
(กาหนดการส่งแบบต่างๆ) แผนการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง แผนการขออนุญาติต่างๆจาก
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ทางหน่ วยงานราชการหรือรัฐวิส าหกิจ แผนงานก่อสร้าง และแผนงานอื่นๆ ที่จาเป็นต่อ
โครงการ ในส่ ว นของการวิเคราะห์ ก ารเงิน ของโครงการ และการวางแผนเพื่ อ ควบคุ ม
งบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามที่วางไว้ จะต้องมีการประสานรายละเอียดข้อมูลกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.5 การจัดจ้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างต้องเสนอและกาหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างให้เหมาะสม
กับลักษณะงานซึ่งจะต้องประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่
2.5.1 การจ้างผู้รับจ้างรายเดียว หรือการแยกจ้างเป็นหลายผู้รับจ้างตามลักษณะงาน ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละงานของผู้รับจ้าง หรือตามขนาดพื้นที่ของโครงการ
2.5.2 วิธีการว่าจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
2.5.3 การประกาศและการจาหน่ายเอกสารประกวดราคา
2.5.4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการกาหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง
2.5.5 แนวทางข้อกาหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง
2.5.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดจ้าง
2.6 จั ด หาข้ อ มู ล เพื่ อ การออกแบบ ผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้างต้ อ งจั ด หาข้ อ มู ล ของโครงการให้ แ ก่
ผู้ออกแบบ เพื่อใช้ในการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ซึ่งได้แก่
2.6.1 การสารวจสถานที่ เช่น เขตที่ดิน เส้นทางเข้าออกโครงการ สภาพแวดล้อม ระดับที่ดิน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบการระบายน้า การเจาะสารวจชั้นดิน เป็นต้น
2.6.2 ให้ ข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญ าตปลูกสร้าง ได้แก่ ข้อจากัดของการขอ
อนุ ญ าตปลู กสร้ างบริ เวณสถานที่ ก่อสร้าง ข้อมู ล ที่ ต้องดาเนิน การขออนุญ าตจากหน่ ว ย
ราชการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายผังเมือง
2.7 การออกแบบละเอียดและจัดทาข้อมูลรายละเอียด ผู้บริหารต้องดาเนินการในส่วนของการ
พัฒนาแบบและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนของแบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้
2.7.1 จัดเตรียมการออกแบบละเอียด (Detail Design) และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
นาไปใช้ในขั้นตอนการประกวดราคา โดย
 จัดให้ มีการทากรรมวิธีการก่อสร้างแบบประหยัด (Value Engineering) ส าหรับ
งานออกแบบในกรณีที่เห็นเด่นชัดว่าเป็นผลประโยชน์หรือมีข้อดี โดยประสานงาน
กับผู้ออกแบบ
 จัดทาการวิเคราะห์คุณลักษณะของแบบ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบความเข้ากันได้ของ
แ บ บ (Compatibility) แ ล ะค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารน าไป ก่ อ ส ร้ า งได้ จ ริ ง
(Constructability)
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2.7.2 คานวณปริมาณงาน/วัสดุ และประมาณราคากลางตามการจัดจ้าง โดยกาหนดแนว
ทางการจั ด ท าราคากลาง และรายการของบั ญ ชี แ สดงปริ ม าณงานและราคา (Bill of
Quantities: BOQ)
2.7.3 จั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การออกแบบและข้ อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า งๆ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
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ขั้นตอนที่ 3
การจัดจ้าง (Procurement Stage)

เป็นขั้นตอนดาเนินการเพื่อจัดหาผู้รับจ้างสาหรับก่อสร้างโครงการ โดยผู้บริหารโครงการต้องประสาน
รายละเอี ย ดเอกสารประกอบการจั ด จ้ า งกั บ ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด จ้ า งตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ส าหรั บ
รายละเอียดการดาเนินการในขั้นตอนการจัดจ้าง ได้แก่
3.1 ประสานจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประกวดราคา ได้แก่ รายละเอียดการจัดจ้าง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง รวมทั้งแบบและเอกสารเพื่อการประกวดราคา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 การจัดทารายละเอียดการจัดจ้างและดาเนินการจัดจ้าง ประกอบด้วย รายชื่อผู้ที่จะ
เชิญประกวดราคา ราคาเอกสารประกวดราคา (ในกรณีที่มีการขายเอกสารประกวดราคา)
สาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง และแผนปฏิบัติงานจัดจ้าง
3.1.2 จัดทาข้อกาหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง ดังนี้
 กาหนดขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
 กาหนดระยะเวลาปฏิบัติงานและส่งมอบงาน
 กาหนดเงื่อนไขการเสนองาน
3.1.3 จัดเตรียมแบบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยมีรายการเอกสารและ
รายละเอียดตาม ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการประมูลงาน
รายการเอกสาร

รายละเอียด

แบบก่อสร้าง
(Drawings)

ประกอบด้ว ย แบบเสาเข็ม แบบโครงสร้าง แบบสถาปั ตยกรรม แบบระบบไฟฟ้ าและ
สื่อสาร แบบระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิ งไหม้ แบบระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ แบบระบบสารสนเทศ แบบระบบรักษาความปลอดภัย แบบลิฟท์โดยสารและ
บันไดเลื่อน แบบงานตกแต่งภายใน แบบภูมิสถาปัตยกรรม สาหรับรายการที่ต้องระบุ
ได้แก่ รายละเอีย ดงานที่ต้องดาเนินการ แผนผัง รูปด้านข้าง รูปตัด รูปขยาย ตาแหน่ง
ระยะ ระดับ
บัญชีแสดง
เป็ น ตารางแสดงปริม าณวัส ดุ แ ละราคา โดยแบ่ งเนื้ อ งานตามหมวดของแบบก่ อ สร้า ง
ปริมาณงานและ (Drawings) ที่ใช้ในการประมูล ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ออกแบบจะเป็นผู้เตรียมแบบฟอร์ม BOQ
ราคา (BOQ) และ Electronic File
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รายการประกอบ ปกติรายการของรายการประกอบแบบ (Specifications) จะมีจานวนเท่ากับรายการของ
แบบ
แบบก่อสร้าง (Drawings) ของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่ต้องให้
(Specifications) ดาเนิ นการ เช่น วิธีทางาน รายละเอียดทางเทคนิค คุณ สมบัติของวัส ดุผ ลิตภัณ ฑ์ หรือ
รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุไว้ในแบบก่อสร้างได้
ข้อกาหนดและ เป็นเอกสารกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน รายละเอียด และเงื่อนไขการเสนอราคา เพื่อ
เงือ่ นไขการ กาหนดแนวทางให้ผู้เสนอราคาปฏิบัติได้ตรงกันทุกราย โดยจะประกอบด้วยรายละเอียด
ว่าจ้าง (Terms ต่างๆ ซี่งได้แก่ วัตถุประสงค์ของการประกวดราคา ขอบเขตงาน คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ
of Reference : เสนอราคา เอกสารที่ต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา เงินประกันซองและค่าใช้จ่ายใน
TOR)
การเสนอราคา การยื่น ซองเสนอราคา การยืน ราคา หลั ก เกณฑ์ การพิ จารณาคั ดเลื อ ก
ภาษาที่ใช้ในการเสนอราคา การประกันภัย การคิดปริมาณและงานเพิ่มลด ระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ อัตราค่าปรั บ เงินล่วงหน้า หลักประกันต่างๆ ค่าล่วงเวลาของผู้ควบคุม
งาน การช าระเงิน งวด การตั ด สิ น และแจ้งผล โดยควรระบุ ห ลั ก เกณฑ์ ให้ ชั ด เจนว่าจะ
พิจารณาราคาแบบใด (พิจารณาราคารวม ราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ)
แบบฟอร์มเสนอ เป็นแบบฟอร์มสาหรับยืนยันราคาที่เสนอ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่องานที่เสนอ
ราคา
ราคา หน่ วยงานที่เสนอราคา ราคาที่เสนอ (ทั้งในรูปของตัวเลขและตัวอักษร) กาหนด
ระยะเวลายืนราคา ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามเสนอราคา ตราประทับ (ถ้ามี) โดยควรมี
การก าหนดให้ ชั ด เจนว่ าในการเสนอราคาให้ ล งราคารวมทั้ งสิ้ น เป็ น ตั ว เลขและต้ อ งมี
ตัวหนังสือกากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ยึดถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
แบบฟอร์มต่างๆ ตัว อย่ างเช่น แบบฟอร์มหนังสื อค้าประกัน แบบฟอร์มแผนการก่อสร้าง แบบฟอร์มผั ง
บุคคลากร แบบฟอร์มรายการเครื่องจักรอุปกรณ์ แบบฟอร์มระบุมาตรฐานการทางานและ
มาตรฐานความปลอดภัย
วิธีการ
ประสานงาน

มีวัตถุประสงค์สาหรับการชี้แจงให้ผู้เสนอราคาได้ทราบขอบเขต และหน้าที่ของตนเองเพื่อ
ลดข้อโต้แย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง โดยรายละเอียดที่ระบุไว้โดยเฉพาะในกรณีที่มี
การประกวดราคาแบบแยกจ้างผู้รับจ้างแต่ละราย เช่น ขอบเขตการประสานงานและงานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น

ตัวอย่างร่าง
สัญญาจ้าง
ก่อสร้าง

แนบตัวอย่างร่างสัญญาจ้างไว้ในเอกสารประกวดราคาสาหรับเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เสนอ
ราคาได้ทราบขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบและอาจมีผลต่อการคิดค่าใช้จ่ายก่อสร้างอีก
ด้วย

เอกสารอื่นๆที่มี ตัวอย่างเช่น รายงานผลการส ารวจเจาะชั้นดิน แบบก่อสร้างจริงของสาธารณู ปโภคใน
ผลต่อต้นทุนหรือ บริเวณก่อสร้าง รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการป้องกันระหว่างก่อสร้าง
ระยะเวลา
(เฉพาะบทที่เกี่ยวข้องในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาต)
ก่อสร้าง
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3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย เพื่อ
เชิญชวนในการเข้าร่วมเสนอราคาซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง สาหรับเกณฑ์ที่
กาหนดเพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติได้แก่
3.2.1 คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของบริ ษั ท เช่ น จ านวนปี ที่ ก่ อ ตั้ ง มู ล ค่ า ผลงานสู ง สุ ด ที่ เคยท า
ประสบการณ์การทางานประเภทเดียวกับที่ต้องการจ้าง จานวนบุคลากร (วิศวกรและช่าง
เทคนิค) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทางาน โครงการที่กาลังดาเนินการ และโครงการที่
คาดว่าจะดาเนินการในอนาคตอันใกล้
3.2.2 ฐานะทางการเงิน เช่น ทุนจดทะเบียนหลักทรัพย์ สินทรั พย์หมุนเวียน รายรับและผล
กาไร โดยอาจพิจารณาดูจากงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีขึ้นไป
สาหรับในโครงการขนาดเล็กหรือบางโครงการ อาจไม่มีการดาเนินการในขั้นตอนนี้ก็ได้
3.3 ประกาศเชิญชวนและรับเอกสารประกวดราคา ซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดจ้าง จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่
3.3.1 ชนิดของโครงการ
3.3.2 ขนาดของโครงการ
3.3.3 ทาเลที่ตั้งของโครงการ
3.3.4 ระยะเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จของโครงการ
3.3.5 หลักประกันสัญญา
3.3.6 สถานที่ในการซื้อหรือรับเอกสารประมูลงาน
3.3.7 ข้อกาหนดทางกฎหมาย
3.3.8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
3.3.9 ประสบการณ์การทางานและผลงานที่ผ่านมา
3.3.10 กาหนดวันประชุมชี้แจงแบบ หรือดูสถานที่ก่อสร้าง
3.3.11 กาหนดวันเวลาที่ผู้เข้าประกวดราคายื่นข้อคาถามเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา
3.3.12 สถานที่ วันเวลาในการยื่นเอกสารเสนอราคา ปิดการรับเอกสาร และเปิดซองเอกสาร
การซื้อหรือรับเอกสารประกวดราคา ควรกาหนดให้มีระยะเวลาก่อนเสนอราคาที่เหมาะสม และมี
ช่วงเวลาสาหรับการคิดราคาของผู้เสนอราคาหลังจากปิดการซื้อหรือรับเอกสารประกวดราคา โดยคานึงถึง
ขนาด ปริมาณงาน และลักษณะของโครงการ
สาหรับการขายเอกสารประกวดราคา ควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทาสาเนา
เอกสารประกวดราคานั้น
ในกรณีที่จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ซึ่งจะไม่มีการดาเนินการขั้นตอนที่ 3.3 ถึง 3.5 โดยจะ
ทาการเชิญผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา ตกลงราคาและต่อรองราคาโดยตรง
3.4 ชี้ แ จงแบบและสถานที่ โดยจั ด การประสานงานการชี้ แ จงแบบและสถานที่ ตลอดจน
ประสานงานกับ ผู้ ออกแบบเพื่ อตอบข้อซั กถามของผู้ เสนอราคา โดยก าหนดสถานที่ วันเวลาในประกาศ
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ประกวดราคาเพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และควรทาการบันทึกชี้แจงเป็น ลายลักษณ์อักษรและให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา
ก่อนถึงวันชี้แจงแบบควรให้ผู้เสนอราคาส่งคาถามและข้อสงสัยล่วงหน้า โดยที่คาถามและคาตอบทุก
ประเด็นจะต้องรวบรวมและส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และควรกาหนดวันปิดรับคาถามโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ซึ่งหลังจากกาหนดดังกล่าวจะไม่มีการตอบคาถามให้แก่ผู้เสนอราคารายใดอีก
สาหรับวันชี้แจงแบบและชี้สถานที่ควรจัดให้มีขึ้นก่อนวันเสนอราคาพอสมควร เพื่อให้ผู้เสนอราคามี
เวลาศึกษาแบบล่วงหน้าและมีเวลาทบทวนอีกครั้งหลังจากรับฟังคาชี้แจงแล้ว
3.5 รับซองและเปิดเอกสารเสนอราคา ซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง เมี่อ
ใกล้กาหนดวันรับซองเสนอราคา ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับและเปิดซองเสนอราคา
ในการประกวดราคาอาจกาหนดให้ผู้เสนอราคาแยกเป็นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอ
ด้านราคา โดยมีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
3.5.1 พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และคัดเลือกเฉพาะผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขความต้องการ
3.5.2 เปิดซองข้อเสนอด้านราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกด้านเทคนิค สาหรับผู้
เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคให้คืนซองข้อเสนอด้านราคา
3.6 วิเคราะห์ราคาและเปรียบเทียบราคา ซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง
การพิจารณาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่
3.6.1 ราคารวมที่เสนอและราคาที่แยกในแต่ละหมวด
3.6.2 ปริมาณวัสดุที่คานวณได้ในแต่ละรายการ
3.6.3 เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
โดยมีแนวทางในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
 จัดท าตารางเปรี ย บเทียบราคาของผู้ เสนอราคาแต่ล ะรายและราคากลาง ซึ่งจะต้อง
พิจารณาถึงการเสนอราคาตามขอบเขตหลักของงาน (Base Bid) ข้อเสนอทางเลือกอื่น
ในการดาเนินงาน เอกสารเพิ่มเติม (Addenda) ปริมาณวัสดุที่ใช้และราคาต่อหน่วย
 ควรพิ จ ารณาข้ อ เสนอหรือ เงื่อ นไขต่ างๆ ของผู้ เสนอราคาต่ าสุ ด ก่ อ นตั ด สิ น ผลการ
ประกวดราคา
 ควรตรวจสอบการเสนอราคาแบบไม่ส มดุ ล (Unbalanced Bid) โดยตรวจสอบว่าผู้
เสนอราคาต่าสุดมีการเสนอราคาแบบไม่สมดุลหรือไม่
3.7 ต่อรองราคา สรุปเปรียบเทียบผล และประกาศผลการประกวดราคา ซึ่งจะดาเนินการโดย
ฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง ดาเนินการสรุปผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการต่อรองราคาเพื่อ
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ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ต้องทาการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคารายอื่น ยกเว้นราย
ที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งจะคืนเมื่อได้ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
หลักจากที่ได้คัดเลือกผู้รับจ้างที่จะดาเนินการเรียบร้อบแล้ว ต้องทาการประกาศผลการประกวดราคา
ให้ ผู้ รับ จ้ างทราบ และต้องจัดท าหนั งสื อแจ้งผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกว่าได้รับ การคัดเลือกและให้
เตรียมพร้อมเพื่อเซ็นสัญญา (Letter of Intend: LOI)
3.8 จั ดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสัญ ญา ซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาสัญญา โดยดาเนินการจัดเตรียมร่างสัญญาจ้างสาหรับงานก่อสร้างของโครงการ โดยทั่วไปเอกสารสัญญา
จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของโครงการ แต่เอกสารหลักๆ ควรจะประกอบด้วย
3.8.1 สัญญา (Contract Agreement) ซึ่งจะประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ ชื่อและข้อมูล
ของผู้ ว่ า จ้ างและผู้ รั บ จ้ าง ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โครงการและลั ก ษณะงานที่ ท า วั น ที่ เริ่ ม
ดาเนินการ กาหนดวันแล้วเสร็จของงาน และรายการเอกสารประกอบสัญญา โดยอ้างอิงจาก
ระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี หนังสือสัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ สัญญาสาหรับงานก่อสร้างทางวิศวกรรม
โยธาของ FIDIC หรือสัญญามาตรฐานอื่นๆ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
3.8.2 เงื่อนไขหรือข้อกาหนดทั่วไป (General Condition/Condition of Contract: COC)
3.8.3 ข้อกาหนดพิเศษ (Special Condition / Supplementary Condition)
3.8.4 ข้อกาหนดทางเทคนิคหรือรายการประกอบแบบ (Specification)
3.8.5 แบบก่อสร้าง (Drawings)
3.8.6 ใบเสนอราคา และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) ของผู้รับจ้าง
ที่ได้กรอกรายละเอียดของปริมาณวัสดุที่ใช้ ราคาของวัสดุและแรงงานต่อหน่วยเรียบร้อย
แล้ว
3.8.7 เอกสารเพิ่มเติม (Addenda) ได้แก่ เอกสารคาถามคาตอบในขั้นตอนประกวดราคา
เอกสารเพิ่มเติมระหว่างการเจรจาต่อรอง
3.8.8 เอกสารแสดงรายอัตราต่างๆ (Schedule of Rate) เป็นเอกสารแสดงรายการอัตรา
ราคาต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง
3.8.9 หลั ก ประกั น ต่ า งๆ เช่ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ งานตามสั ญ ญา (Performance
Guarantee) ห ลั ก ป ระ กั น ก ารรั บ เงิ น ล่ ว งห น้ า (Advance Payment Guarantee)
หลักประกันการรับประกันผลงาน (Maintenance Guarantee)
ในการจัดทาเอกสารสัญญาจ้าง ผู้บริหารงานก่อสร้างควรตระหนักถึงการนิยามความหมายต่างๆ ที่ใช้
ในสัญญาให้ชัดเจน เพื่อให้มีความชัดเจนและสามารถช่วยลดปัญญาหรือข้อโต้แย้งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ได้
3.9 แจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินงาน ซึ่งจะดาเนินการโดยฝ่าย/คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง โดยจัดทา
หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าดาเนินการก่อสร้างโครงการ (Notice to Proceed)
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ขั้นตอนที่ 4
การก่อสร้าง (Construction Stage)

4.1 ตรวจสอบแผนงาน ผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า งต้ อ งก ากั บ ตรวจสอบแผนงานทุ ก อย่ า งในการ
ดาเนินการก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างนาส่งเป็นเอกสารเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นทางการซึ่งจะผ่านการรับรองโดยที่
ปรึกษาฯ แล้วถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงานไม่เหมาะสม ผู้บริหารงานก่อสร้างสามารถจะแนะนาให้ผู้รับจ้าง
ปรับปรุงแผนงานดังกล่าวได้ โดยแผนงานในแต่ละขั้นตอนต้องไม่ขัดแย้งกันเป็นไปตามสัญญา และสามารถทา
ได้จริง ซึ่งแผนงานที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่
4.1.1 แผนงานหลักของโครงการ
4.1.2 แผนงานก่อสร้างในแต่ละช่วง
4.1.3 แผนการจัดทาแบบขยายก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรวมระบบ (Combine
Service Drawing)
4.1.4 แผนการคัดเลือกวัสดุ ทดสอบวัสดุ อนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
4.1.5 แผนการจัดซื้อ จัดส่ง การติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เข้าหน่วยงาน
4.1.6 แผนงานในการประสานงาน และผังบุคคลากรของผู้รับจ้าง
4.1.7 แผนงานในการจัดแรงงาน
4.1.8 แผนงานในการจัดหาผู้รับเหมาช่วง
4.1.9 แผนงานการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องก่อนส่งมอบงาน
4.1.10 แผนงานการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ของงานระบบทั้งหมด
4.1.11 แผนการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสารในโครงการ
4.1.12 แผนการจัดส่งและอนุมัติเอกสารสาคัญก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง และแบบสร้างจริง
4.1.13 แผนการตรวจสอบคุณภาพงานครั้งสุดท้าย (Final Inspection)
4.2 จั ด หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆและประสานเรื่ อ งการขออนุ ญ าตจากทางราชการ
ดาเนิ นการประสานที่ป รึกษาฯ ในการขอใบอนุญาติต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง การตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยและจัดการในเรื่องสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆซึ่งเป็นไปตามสัญญา สาหรับทางานที่ต้องพิจารณา
ได้แก่
4.2.1 ตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆ สัญญาประกันภัย สัญญาค้าประกัน
4.2.2 พิ จ ารณาตรวจสอบการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกพื้ นฐานภายในโครงการให้
เหมาะสม ได้แก่ สานักงานสนามของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ห้องน้าชั่วคราว ระบบประปา
ชั่วคราว ไฟฟ้าชั่วคราว ทางเข้า-ออกชั่วคราว และที่ทิ้งขยะชั่วคราว
4.2.3 พิจารณาตรวจสอบการจัดการบ้านพักคนงานชั่วคราว โดยพิจารณาถึงความสะดวกต่อ
การเดินทางมาทางานและควบคุมการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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4.2.4 ตรวจสอบอาคารหรือโรงเก็บวัสดุ โดยควรคานึงถึงความสะดวกในการลาเลียงวัสดุไป
ใช้ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและจากการโจรกรรม
4.2.5 จัดมอบพื้นที่และทางเข้าออกที่ทาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง โดยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้กับผู้รับจ้าง โดยมีการตรวจรับพื้นที่ร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างกับผู้บริ หารงานก่อสร้าง และ
มีการลงนามรับทราบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้ และตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภค
เดิมที่มีอยู่ ในโครงการ โดยผู้ รับจ้างมีห น้าที่และความรับผิดชอบต้องทาทุกอย่างให้ อยู่ใน
สภาพเดิม เมื่อทาการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
4.2.6 พิจารณาการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อ มที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหา
ขยะ ฝุ่นละออง น้าทิ้งน้าเสีย เสียง เป็นต้น
4.3 สารวจพื้นที่ – รังวัดในการก่อสร้าง โดยกากับที่ปรึกษาฯ ในการทาการตรวจสอบประเด็นต่างๆ
ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้าง
4.3.2 ตรวจสอบหมุดที่ดินกับโฉนด แนวเขตที่ดิน
4.3.3 ตรวจสอบ Grid Line กับแนวเขตที่ดิน
4.3.4 ตรวจสอบส่วนยื่นของอาคารตามแบบกับแนวเขตที่ดิน ให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติ
4.3.5 ตรวจสอบการคมนาคมขนส่ง ข้อจากัดด้านการทางาน การจัดพื้นที่ในการทางาน
4.3.6 ตรวจสอบกฎหมายและหลักปฎิบัติต่างๆ ตลอดจนระเบียบข้ อบังคับและมาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมการก่อสร้าง ที่มีผลในการดาเนินงาน เช่น ข้อบังคับของ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และพระราชบัญญัติผังเมือง เป็นต้น
4.4 จัดประชุมเริ่มการก่อสร้าง โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เช่น ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนผู้ว่า
จ้าง ที่ปรึกษาฯ ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง รวมทั้งบุคคลากรจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ก่อนเริ่มงาน
ก่อสร้างเพื่อแนะนาให้ทุกคนรู้จักกัน ทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและตรวจสอบเอกสารที่ผู้
รับจ้างนาส่ง อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการทางาน จัดทาช่องทางการสื่อสาร โดยมีประเด็นที่จะต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
4.4.1 แจ้งวันเริ่มงาน วันเริ่มสัญญา กาหนดวันส่งมอบงานตามสัญญา
4.4.2 แจ้ งรายชื่ อ ผู้ เกี่ ยวข้อ งในโครงการ (เนื่ อ งจากอาจมี ผู้ รับ จ้างหลายรายท างานใน
โครงการและเวลาเดียวกัน)
4.4.3 ชี้แจงขั้นตอนการทางาน เช่น ผู้มีอานาจในการอนุมัติ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
อนุมัติ
4.4.4 วิธีก ารขอเบิ ก เงิน ประจางวด และการขอเบิ ก เงิน กั ก (Retention) คื น เช่ น การ
เตรียมหลักฐานต่างๆ
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4.4.5 วิธีการทางานและการประสานงาน เช่น กาหนดแบบฟอร์ม และจานวนสาเนาของ
เอกสาร ผู้ที่มีอานาจลงนามในสัญญาเอกสารดังกล่าว วิธีการนาส่งเอกสาร
4.4.6 วางระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
4.4.7 กาหนดเวลาให้ ผู้ รับจ้างจัด ส่ งเอกสารบางอย่างที่มี ระบุในสั ญ ญา เช่น กรมธรรม์
ประกัน ภัย แผนปฏิบั ติงานตลอดโครงการ รายชื่อผู้รับจ้ างช่วงบางประเภท รายชื่อและ
จานวนช่างผู้ ช านาญงานแต่ล ะสาขา การขออนุ ญ าตท างานต่อส่ วนราชการที่มี ระบุตาม
กฎหมายควบคุม
4.4.8 กาหนดชื่อของผู้แทนสองฝ่ายที่สามารถตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานขึ้น
ได้ และชื่อผู้ควบคุมงานทั้งสองฝ่าย รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
4.4.9 ตรวจสอบโครงสร้างการแจกแจงงาน (Work Breakdown Structure : WBS) ซึ่ง
การพิ จารณาระดับ ในการแบ่งโครงการโดย WBS ขึ้น อยู่กับขนาดและความซับซ้อนของ
โครงการ ซึ่งหน่ วยเล็กที่สุ ดของ WBS คือ ชุดงาน (Work Package) ซึ่งชุดงานต้องแสดง
รายละเอียดที่เพียงพอที่จะวัดปริมาณ งบประมาณ กาหนดเวลา และควบคุมได้
4.4.10 ตรวจสอบแผนภู มิ อ งค์ ก ร (Organization Chart) และประวั ติ ก ารท างานของ
บุคลากรโดยต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง อานาจ หน้าที่ สายงาน ความรับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งตรวจสอบถึงความเหมาะสมของบุคคลากร คุณ สมบัติและจานวนที่เหมาะสมกับการ
ทางาน โดยพิจารณาจากขนาดของงานและความซับซ้อนของโครงการ
4.4.11 ตรวจสอบรายการงานที่อาจมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงงานต่างไปจากเอกสารประกวด
ราคาหรือเอกสารสัญญาจ้าง
4.4.12 ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติ วิศวกรและสถาปนิกที่ควบคุมงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้าง
จัดหามาแทน ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานก่อนดาเนินการก่อสร้าง
4.4.13 ตรวจสอบ และกาหนดหมุด แนว และระดับอ้างอิงของโครงการ
4.4.14 ตรวจสอบและพิ จารณาความเหมาะสม การแบ่ งพื้น ที่เพื่อสิ่ งปลู กสร้างชั่ว คราว
ทางเข้าออก และการบารุงรักษา
4.4.15 กาหนดวัน ประชุมประจาสั ป ดาห์ ประจาเดือน และการประชุม อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
4.5 วางระบบเอกสารที่ใช้ในโครงการ ผู้บริหารงานก่อสร้างต้องกากับ ควบคุม ที่ปรึกษาฯ ในการ
วางระบบการควบคุมการรับ ติดตามเอกสารข้อมูล ส าหรับ ทุกระบบในโครงการ วางระบบไหลเวียนของ
เอกสารระหว่างกลุ่มผู้รับจ้าง และกลุ่มตัวแทนเจ้าของงาน โดยอาจทาเป็นแผนภูมิแบ่งแยกหน้าที่เอกสาร
ระหว่างผู้รับจ้างและกลุ่มตัวแทนเจ้าของงาน ว่ากลุ่มใดมีหน้าที่จัดทาเอกสารชนิดใด ในช่วงเวลาใด และแสดง
การไหลเวียน โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ต่อไปนี้
4.5.1 ด้ า นการวางแผนและเตรี ย มการก่ อ สร้ า ง เช่ น รายงานต่ า งๆ แผนงานก่ อ สร้ า ง
มาตรการความปลอดภัย เอกสารแจ้งรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
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4.5.2 ด้ า นแบบและเทคนิ ค การก่ อ สร้ า ง เช่ น Method Statement, Shop Drawing,
Material Approval, ผลการทดสอบวัสดุ, การเปลี่ยนแปลงแบบ เป็นต้น
4.5.3 ด้านการปฏิบัติงานสนามและควบคุมคุณภาพ เช่น การขออนุมัติตรวจสอบ ติดตั้ง การ
อนุมัติตัวอย่างวัสดุ (Mock Up) การแจ้งรายงานปฏิบัติงาน การแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทางาน การแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน
4.5.4 ด้านการเงินและการเรียกร้อง เช่น เอกสารขอเบิกเงินงวด เอกสารแจ้งส่งมอบงาน
เอกสารแจ้งขอขยายเวลาก่อสร้าง เอกสารแจ้งราคางานเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงแบบ
เอกสารขอคืนเงินกัก (Retention)
ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายการเอกสารที่ใช้ในงานก่อสร้าง
รายการเอกสาร
รายละเอียด
ใบนาส่งเอกสาร
เป็นเอกสารที่ใช้เป็นใบปะหน้านาส่งเอกสารถึงฝ่ายต่างๆ ควรประกอบไป
(Transmittal Sheet) ด้วย เรื่องที่นาส่ง และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น เพื่อขอความเห็น เพื่อ
ขออนุมัติ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
บันทึกช่วยจางานสนาม เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดในการทางาน เพื่อแจ้งให้อีกฝ่าย
(Field
รับทราบเพื่อดาเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง
Memorandum)
เอกสารขอความเห็น เป็นเอกสารขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการต่างๆก่อนการทางาน โดยส่ง
และอนุมัติ (Request อนุมัติต่อผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน
for Comment and
Approval)
เอกสารขอให้ตรวจสอบ เป็นเอกสารที่ผู้รับจ้างขอให้ผู้ควบคุมงานไปตรวจสอบและตรวจรับวัสดุว่า
วัสดุ อุปกรณ์ที่นาเข้า ถูกต้องตามแบบที่กาหนด
หน่วยงาน
(Equipment Material
on Site Inspection)
เอกสารขออนุมัติการ เป็นเอกสารที่ขอให้ผู้ควบคุมงานไปตรวจสอบงานที่ทาในแต่ละขั้นตอน
ตรวจสอบงานและ
ทดสอบงาน (Request
for Inspection)
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เป็ น เอกสารที่ ผู้ รั บ จ้ า งขอความเห็ น หรือ ค าชี้ แ จงจากผู้ อ อกแบบหรือ ผู้
ควบคุ ม งาน ในกรณี ที่ เกิ ด ปั ญ หาต่ างๆ ในการท างานท าให้ ไม่ ส ามารถ
ทางานต่อไปได้
เป็ น เอกสารที่ผู้ รับจ้างขอเบิ กเงินงวดงานเมื่อท างานเสร็จ ตามสั ญ ญาที่
กาหนดไว้ ควรมีเอกสารอื่นๆ อ้างอิงแนบมาด้วย ดังนี้
 เอกสารสัญญาพร้อมเงื่อนไขสัญญา
 บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาต่อหน่วย
 รายงานผลความก้าวหน้าในการทางาน
 เอกสารสั่งงานเปลี่ยนแปลง, เอกสารงานเพิ่มลดที่ได้รับการอนุมัติ
 เอกสารการอนุมัติวัสดุเข้าหน่วยงาน

รายงานการทางาน เป็นเอกสารรายงานการทางานของผู้รับจ้างในแต่ละวัน รายละเอียดควร
ประจาวัน (Daily
ประกอบด้วย
Construction Report)
 ผลงานที่กาลังปฏิบัติอยู่
 งานที่คาดว่าจะทา หรือเตรียมจะทาในวันถัดไป
 จานวนช่างและแรงงานประเภทต่างๆ
 การทางานของผู้รับจ้างช่วง
 การใช้เครื่องจักรกลก่อสร้างประเภทต่างๆ
 การรับวัสดุก่อสร้างเข้าหน่วยงาน
 การสั่งการจากสานักงานใหญ่
 สภาพดินฟ้าอากาศ
 ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
 เรื่องอื่นที่ควรบันทึกไว้เผื่อมีความสาคัญที่ใช้ในอนาคต
รายงานการทางาน
ประจาสัปดาห์
(Weekly
Construction Report)
รายงานการทางาน
ประจาเดือน (Monthly
Construction Report)

เป็นเอกสารรายงานการทางานของผู้รับจ้างในแต่ละสัปดาห์ เป็นรายงาน
สรุปรวบรวมความก้าวหน้าของรายงานการทางานประจาวันทั้งสัปดาห์ที่
ผ่านมา
เป็ น เอกสารรายงานการท างานของผู้ รั บ จ้ า งในแต่ ล ะเดื อ น โดยแสดง
รายการสรุ ป งานที่ ท า พร้ อ มทั้ ง เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละความก้ า วหน้ า
รายละเอียดควรประกอบด้วย
 ลั ก ษณะทั่ ว ไปของโครงการก่ อ สร้ า งและสภาพพื้ น ที่ ตั้ ง ของ
โครงการ
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รายละเอียดการบริหารโครงการ
สรุปความก้าวหน้าของโครงการ
รายงานปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะการแก้ไขงาน
การวางแผนก่อสร้างเดือนถัดไป
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

แผนการส่งเอกสารขอ เป็ น เอกสารแผนการส่ งขออนุ มัติ วัส ดุ โดยใช้ดู ว่าการส่ งวัส ดุ จากผู้ แทน
อนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ จาหน่าย หรือจากโรงงาน กับแผนการทางาน
(Equipment Material
Submittal Schedule)
แผนการส่งแบบขยาย เป็นเอกสารส่งแผนการส่งขออนุมัติแบบขยายก่ อสร้างต่อผู้ออกแบบ โดย
ก่อสร้าง
ผ่านผู้ควบคุมงาน โดยใช้ดูว่าการส่งแบบก่อสร้างสอดคล้องกับแผนการ
(Shop Drawing
ทางานหรือไม่
Submittal Schedule)
แผนการทางาน
(Construction
Schedule)

เป็นรายการที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานถึงแผนการทางาน โดยจาแนกได้
ดังนี้
 แผนการทางานประจาวัน
 แผนการทางานประจาสัปดาห์
 แผนการทางานประจาเดือน

เอกสารขอทางาน
เป็นเอกสารที่ใช้แจ้งผู้ควบคุมงานถึงการทางานในช่วงนอกเวลาทาการปกติ
ล่วงเวลา / วันหยุด เช่น การท างานเวลากลางคืน ท างานในวัน เสาร์ อาทิ ตย์ การทางานใน
(Request for Work in วันหยุด
Overtime)
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4.6 การควบคุ ม เวลาการก่อ สร้ า ง (Time Control) เป็ น หลั กการที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ ผู้ บ ริห ารงาน
ก่อสร้างใช้เป็นหลักในการควบคุมโครงการก่อสร้าง โดยจะต้องประสานกับที่ปรึกษาตรวจสอบตารางเวลา
แสดงกิจ กรรมในขั้น ตอนต่างๆ ของโครงการทั้ งหมด พร้อมทั้ งทรัพ ยากรต่ างๆ ที่ ถูกน ามาใช้ อาจจัด ท า
ตารางเวลาในรูปแบบของบาร์ชาร์ต หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้รู้กาหนดเวลาแล้วเสร็จโครงการ
ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างขั้นตอนนี้ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เตรียมแผนงานที่ละเอียดให้สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดของสัญญา โดยผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯจะต้องประเมินความเป็นไปได้ของตารางเวลาของ
ผู้รับจ้างว่าทาได้จริงและสอดคล้องกับสัญญาก่อสร้าง รวมถึงต้องพิจารณางานในสายงานวิกฤต Critical Path
เป็นสาคัญ โดยงานในสายงานวิกฤตนี้ต้องพยายามดูแลอย่าให้ล่าช้า และหมั่นตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้
4.6.1 ตรวจสอบแผนการทางานทุกสัปดาห์
4.6.2 ตรวจสอบแผนการอนุมัติวัสดุ แผนการจัดหาผู้ รับจ้างช่วงและผู้แทนจาหน่ายช่วง
(Supplier and Subcontractor) ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามแผนหรือไม่
4.6.3 กาหนดจุดตรวจสอบงานก่อสร้าง (Milestone) เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อเร่งรัด
การท างานก่อสร้างตลอดเวลา และเพื่ อ ในกรณี ที่ มีค วามต้ องการใช้ ประโยชน์ จากพื้ น ที่
บางส่วนของโครงการ
4.6.4 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงงาน (Change Order) ต้องควบคุมให้เกิดผลกระทบ
ด้านเวลาของโครงการให้น้อยที่สุด
4.6.5 หมั่นปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
4.6.6 ในกรณีที่งานล่าช้าสามารถแนะนาการแก้ไขงานในกรณีที่งานล่าช้า แนะนาวิธีการ
เร่งรัดงาน เช่ น แนะน าวิธีการก่อ สร้างที่ มีป ระสิ ทธิภ าพและเร็ว ขึ้น อาจให้ ผู้ รับ จ้างเพิ่ ม
จานวนแรงงานหรือเพิ่มเวลาการทางานให้มากขึ้น
4.6.7 ตรวจสอบและประเมินวัดความก้าวหน้าของงานย่อยๆ ในสายงานวิกฤติ โดยพิจารณา
เป็น 4 ส่วนคือ
- ความก้าวหน้าของงานเตรียมการ (Prepare Work) เช่น งานเตรียมแบบ งาน
เตรียมวัสดุ งานเตรียมขออนุมัติ งานเตรียมพื้นที่ทางาน
- ความก้าวหน้าของงานจัดซื้อ จัดหา (Procurement Work)
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง หรือติดตั้ง (Construction / Installation Work)
- ความก้าวหน้าของงานทดสอบและส่งมอบงาน (Testing and Commissioning)
4.6.8 ตรวจสอบและประเมินวัดความก้าวหน้าของโครงการโดยภาพรวม เช่น
- ระยะเวลาที่ใช้ในการทาผลงานนั้นๆ
- ปริมาณคอนกรีตหรือเหล็กเสริมที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด
- จานวนชั้นของอาคารที่ดาเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับงานทั้งหมด
- พื้นที่ก่อสร้างที่ดาเนินงานสถาปัตยกรรม เช่น งานผนัง งานฝ้า งานสี เป็นต้น
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หากมี การร้องขอต่อสั ญ ญาจากผู้ รับจ้าง ผู้ บริห ารงานก่อสร้าง/ที่ ปรึกษาฯจะเป็น ผู้ พิจารณาการ
เรียกร้องขอต่อสัญญาของผู้รับจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การแจ้งถึงความล่าช้าอย่างเป็นทางการ โดยผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ
ให้แก่ผู้บริหารงานก่อสร้าง โดยจะต้องระบุถึงรายละเอียดความล่าช้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทั้งประมาณการจานวนวันที่ล่าช้าจากกาหนดการแล้วเสร็จเดิม
2. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งขอต่อสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าทราบถึงระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
ภายในระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดตกลงกันไว้ในสัญญา
3. เหตุผลในการขอต่อสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าจ้างเพื่อขอต่อสัญญา
จะต้องประกอบด้วยเหตุผลและรายละเอียด เช่น
- การให้แก้ไขงานที่มีผลต่อการทางานในปัจจุบัน
- เวลาที่เพิ่มขึ้นในการเตรียมแบบใหม่ทาให้งานหยุดชะงัก
- การแก้ไขแบบใหม่ต้องใช้เวลาในการออกแบบของผู้ออกแบบ และเวลาในการ
อนุมัติแบบขยายด้วย
- การเปลี่ยนแปลงงานในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการรื้อถอนงานที่ได้ทาไปแล้ว
4.7 การควบคุมค่าใช้จ่า ย (Cost Control) ผู้ บริห ารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯจะใช้งบประมาณ
โครงการเป็นวิธีในการควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณของโครงการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
เพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และมีมาตรฐานคุณภาพของงานตามสัญญา
สาหรับเอกสารการควบคุมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
4.7.1 แผนการใช้ เงิ น และรายงานค่ า ใช้ จ่ า ย (Cash Flow and Cost Report) จะเป็ น
เอกสารที่ผู้บริหารงานก่อสร้างจัดทาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนการใช้เงินในแต่
ละเดือน และกาหนดงบประมาณทั้งหมดของโครงการ
4.7.2 เอกสารเบิ ก เงิน งวดค่ า ก่ อ สร้าง ผู้ บ ริห ารงานก่ อ สร้างและผู้ รับ จ้ า งควรตกลงกั น
ล่วงหน้าในวิธีการวัดปริมาณงานก่อสร้า งในแต่ละรายการก่อนจัดทาเอกสารจริง ซึ่งเอกสาร
การเบิกเงินงวดงานก่อสร้างควรมีเนื้อหาดังนี้
- ค่างานก่อสร้างสะสมที่เบิกไปแล้ว
- ค่างานก่อสร้างที่จะขออนุมัติเบิกในงวดนี้
- รายละเอียดแสดงที่มาของงานดังกล่าว
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างประจางวด
- เอกสารการตรวจสอบลาดับขั้นตอนคุณภาพของงานก่อสร้าง เช่น ผลการทดสอบวัสดุ ผล
การตรวจสอบงาน
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4.7.3 เอกสารการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม -งานลด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันผู้รับจ้างต้องทาหนังสืออย่าง
เป็นทางการโดยเร็วที่สุดเพื่อ แจ้งถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสัญญา โดยข้อมูลของราคาจะใช้
ราคาตามบัญชีปริมาณงาน (Bill of Quantity) ในรายการนั้นหรือในรายการที่ใกล้เคียงกัน
หากไม่สามารถหาได้ให้ใช้ราคากลางที่ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ ควรหมั่นปฏิบัติดังนี้
 พิจารณารายละเอียดรายการงานเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change Order) ถึงความ
เหมาะสม
 พิจารณารายละเอียดของงานลด งานเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้มาก
เกินไป และถูกต้องตามความเป็นจริง
 พิ จ ารณาตรวจสอบควบคุ ม ราคารายการงานบางส่ ว นที่ ยั งไม่ ส รุ ป ราคาตั้ งแต่
เริ่มแรก เช่น งานจัดสวน งานตกแต่งภายใน เป็นต้น
 การปรับแผนงานและปรับระยะเวลาที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
 ตรวจสอบระบบการจัดการวัสดุ ในกรณีที่งานบางอย่างผู้ว่าจ้างจัดซื้อของเอง
 การติดตามค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเป็นระยะ
ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯจะเป็นผู้พิจารณาการเรียกร้องค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. การแจ้ งถึ งความล่ าช้าอย่างเป็ น ทางการ โดยผู้ รับ จ้ างจะต้อ งมี ห นั งสื อ แจ้งอย่ างเป็ น
ทางการผ่ า นผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง/ที่ ป รึ ก ษาฯ ซึ่ งในบางครั้ ง การแก้ ไขงานไม่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลา แต่จะมีผลต่อค่าก่อสร้าง เช่น การเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ของห้ องน้า บานประตู
เป็นต้น
2. เหตุผลในการขอค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งเพื่อขอค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดย
ต้ อ งอ้ า งสั ญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ งพร้ อ มกั บ หลั ก ฐานในการท างาน เช่ น ภาพถ่ า ยของงาน
เปลี่ยนแปลง และต้องมีข้อมูลตัวเลขที่สมบูรณ์ ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงงาน พร้อมทั้งมีเหตุผลและ
รายละเอียด
3. ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯควรพิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่ผู้รับจ้างเรียกร้องค่าใช้จ่าย
เพิ่มเหล่านี้
 จานวนวัสดุที่เพิ่มขึ้น
 ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
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 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเดิม เช่น
- อุปกรณ์ เครื่องมือ
- ค่ารื้อถอนงานเดิมและเตรียมงานสาหรับแบบใหม่
- ค่าใช้จ่ายในส่วนของคนงาน บ้านพัก
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมทั้งบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มงานตามแบบใหม่ ค่ า ท าแบบขยาย (Shop
Drawing)
- ค่าใช้จ่ายในส่วนของสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และโทรศัพท์
เป็นต้น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาเปลี่ยนแปลง
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและกาไร
 ค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ย
 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดงานหรือค่าใช้จ่ายในการทางานล่วงเวลา
4.8 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯต้องเข้าไปวางระบบ
การควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นโครงการอย่างเหมาะสม เช่น วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของ
งานต่างๆ ดังนี้
4.8.1 ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการทางาน (Method Statement of Work) ของงานต่างๆ
ที่ผู้รับจ้างเสนอ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4.8.2 ก าหนดวิ ธี ก ารตรวจสอบด้ า นมาตรฐานวั ส ดุ อ้ า งอิ งจากรายการประกอบแบบ
(Specifications) แต่ ถ้ าในรายการประกอบแบบไม่ ได้ ร ะบุ ห รื อ ระบุ ไม่ ชั ด เจน สามารถ
ดาเนินการได้ดังนี้
 อ้างอิงจากมาตรฐาน มอก. เป็น หลั ก ถ้าเป็น วัส ดุที่ มีตามแหล่ งธรรมชาติ อาจ
อ้างอิงจาก กรมทางหลวง วสท. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี
หรืออ้างอิงจากมาตรฐานจากสถาบันต่างประเทศ เช่น ASTM BS JIS เป็นต้น
 ทดสอบคุณภาพวัสดุตัวอย่างจากแหล่งทดสอบจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่
เชื่อถือได้
 ขอหนังสือรับรองผลการทดสอบวัสดุจากผู้ขาย หรือจากผู้ผลิตที่มีระบบวิเคราะห์
วิจัยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้

115

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

4.8.3 กาหนดวิธีการตรวจสอบด้านคุณภาพแรงงาน โดยตรวจสอบใบรับรองต่างๆ ของ
บุคลากรจากสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก สาหรับการควบคุมการปฏิบัติงานของวิศวกร
และสถาปนิก หรือจากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ สาหรับช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สาหรับช่างฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน เป็น
ต้น สาหรับสิ่งที่ผู้บริหารงานก่อสร้างควรทาในเรื่องการควบคุมคุณภาพแรงงาน มีดังนี้
 กาหนดให้ชัดเจนและตกลงในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเริ่มงานในสนามในเรื่อง
คุณภาพ
 หลีกเลี่ยงการจัดจ้างผู้ทาการก่อสร้างที่ไม่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
 ตรวจสอบแรงงานระดับต่างๆ ที่รับผิดชอบก่อสร้าง ตามหน้าที่และชนิดของงานที่
ปฏิบัติ
4.8.4 กาหนดวิธีการตรวจสอบด้านการเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน (Mock Up) เนื่องจากงาน
บางประเภทต้องอาศัยการทาตัวอย่างชิ้นงานและต้องได้รับการอนุมัติจ ากผู้ออกแบบ เพื่อ
เป็นมาตรฐานในการทางานตลอดโครงการ เช่น ผนังสาเร็จรูปห้องน้า การปูกระเบื้อง เป็น
ต้น
4.8.5 กาหนดวิธีการตรวจสอบเรื่องการทดสอบคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 ใช้การสุ่มเก็บตัวอย่าง ในกรณีที่วัสดุที่ใช้มีจานวนมาก
 วิธีการทดสอบขึ้นกับการใช้งาน เช่น ทดสอบการรั่วซึมของวัสดุที่ใช้ทาหลังคา
 เกณฑ์ในการทดสอบจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ
 อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถทดสอบจนถึงขั้นวิบัติ ให้ทาการทดสอบประสิทธิภาพ
ตามที่ระบุไว้ เครื่องสูบน้า
สาหรับวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตรวจสอบการอนุมัติแบบขยายการก่อสร้าง (Shop Drawing)
 ตรวจสอบการอนุ มั ติ วิ ธี ก ารท างานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ศ วกรรม เป็ น ไปตาม
มาตรฐานของสถาบันต่างๆ
 ตรวจสอบการอนุมัติวัสดุให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบที่ผู้ออกแบบระบุไว้
 จัดวางระบบการตรวจงาน โดยจัดบุคคลที่เหมาะสมเพื่อตรวจงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ว่าจ้ าง สถาปนิ ก วิศวกร ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่ ควบคุมงาน
หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบงานตามกระบวนการตรวจงาน ซึ่งได้แก่
การตรวจตามใบ Quality Control Checklist การตรวจสอบข้ อ ก าหน ด
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การตรวจวัส ดุ ตรวจสอบวิธีติดตั้ง / วิธีการก่อสร้าง การป้องกันความเสี ยหาย
การทดลองใช้งานเป็นส่วนๆ และการตรวจสอบทั้งระบบ
4.9 การควบคุมความปลอดภัย (Safety Control) ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯควรมีหน้าที่ใน
การดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญ เสี ยที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
4.9.1 ตรวจสอบแผนการควบคุมความปลอดภัย (Safety Control Plan) ของผู้รับจ้าง โดย
ผู้รับ จ้างจะต้องจัดทาแผนความปลอดภัยนาส่ง เพื่อให้ ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ
ตรวจสอบและอนุ มัติ ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัย ควรประกอบไปด้วย นโยบาย
ความปลอดภัย การจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ
การฝึกอบรม มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย การตรวจความปลอดภัย กฎความ
ปลอดภัย การควบคุมผู้รับเหมาช่วง การตรวจสอบติดตามผล การสอบสวน วิเคราะห์และ
รายงานอุบัติเหตุ การรณรงค์ส่งเสริม การปฐมพยาบาล การวางแผนฉุกเฉิน การจัดเก็บ
เอกสาร
4.9.2 จัดการวางมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ และค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยการ
กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้รับจ้างทุกรายถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้แก่
 มาตรการความปลอดภัยด้านสถานที่ ได้แก่ โครงสร้างชั่วคราวและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เช่น พื้นชั่วคราว บันไดชั่วคราว ช่องเปิด ราวกันตก นั่งร้าน และ
ความสะอาด เป็นต้น
 มาตรการความปลอดภั ยด้ านการใช้เครื่องมือ และเครื่อ งจัก ร เช่ น เครื่องตอก
เสาเข็ม ปั้นจั่น และเครื่องสกัดคอนกรีต เป็นต้น
 มาตรการความปลอดภัยตามลักษณะงาน เช่น การเชื่อม การตัด การขนย้าย การ
เก็บวัสดุ การรื้อถอนและการทาลาย เป็นต้น
 มาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การแต่งกายให้ รัดกุม และการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น
4.9.3 กากับ ควบคุมให้ที่ปรึกษาฯ ดูแลการทางานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยใน
การทางานก่อสร้างต่างๆ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยสาหรับงานก่อสร้างอาคาร ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทางาน พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร และพระราชบัญญติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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4.10 การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานที่มี
ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งมีบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานมาก ผู้บริหารงาน
ก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ ต้องจัดการตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยดาเนินงาน ดังนี้
4.10.1 ตรวจสอบความคืบหน้าต่างๆ และการตอบรับเอกสารต่างๆ ระหว่างผู้บริหารงาน
ก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง, ผู้บริหารงานก่อสร้างกับผู้ออกแบบ และผู้บริหารงานก่อสร้างกับผู้รับ
จ้าง
4.10.2 ติดตามความก้าวหน้ารวมของโครงการ (Total Work Progress)
4.10.3 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของงานส่ ว นต่ า งๆ โดยความก้ า วหน้ า ของแต่ ล ะงาน
ให้แยกเป็น
 ความก้าวหน้าของงานเตรียมการ (Preparing Work) เช่น งานเตรียมแบบ งาน
เตรียมวัสดุ งานเตรียมขออนุมัติ
 ความก้าวหน้าของงานจัดซื้อ จัดหา (Procurement Work)
 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง หรือติดตั้ง (Construction / Installation Work)
4.10.4 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของงานในส่ ว นที่ ผู้ รั บ จ้ า งสอบถาม (Request for
Information: RFI) เช่น เรื่องความไม่ชัดเจนของแบบ หรือติดตามความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4.10.5 ปรับเปลี่ยนชดเชยงานบางอย่างทดแทนถ้างานบางอย่างในงวดไม่เสร็จ
4.10.6 ตรวจสอบและคานวณงานลด งานเพิ่ม ว่าปริมาณถูกต้องตามความเป็นจริง และ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามสัญญารายการงานเปลี่ยนแปลง
4.10.7 ตรวจสอบและคานวณผลงานแต่ละงวด เพื่อรับรองจานวนเงินงวดที่ให้ชาระได้ ซึ่ง
การจ่ายงวดเงินต้องดูตามสัญญาเป็นสาคัญ
4.10.8 จัดทารายงานผลการก่อสร้างประจาเดือน ซึ่งรายละเอียดควรประกอบไปด้วยหัวข้อ
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของโครงการก่ อ สร้ า งและสภาพพื้ น ที่ ตั้ ง ของโครงการ
รายละเอี ย ดการบริ ห ารโครงการ สรุป ความก้ าวหน้ า รายงานปั ญ หาอุ ป สรรค ผลการ
ติดตามรายการวัสดุ อุป กรณ์ ที่ยังไม่อนุมัติ ข้อเสนอแนะการแก้ไขงาน การวางแผนการ
ก่อสร้างในเดือนถัดไป รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง เอกสารและจดหมายต่างๆ
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ขั้นตอนการรับมอบงาน (Stage)

5.1 การเตรียมส่งมอบงาน ช่วงการเตรียมการก่อนส่งมอบงานมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมการและ
อานวยความสะดวกให้กับขั้นตอนการรับมอบงาน โดยมีรายละเอียดที่ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
5.1.1 ดาเนินการจัดประชุม เพื่อแจ้งวันเวลา ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจพิจารณารับงาน
และ แจ้งกาหนดแผนการดาเนินการในช่วงส่งมอบงานให้ทราบโดยทั่วไป
5.1.2 ตรวจดูความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ ครบถ้วนของปริมาณงาน ให้เป็นไปตาม
สัญญาจากรายงานผลการทางานในแต่ละงวดเทียบกับแผนการดาเนินงานของโครงการ
ประกอบกับบันทึกของผู้ควบคุมงาน
5.1.3 ตรวจดูความถูกต้องในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอส่งมอบงานของผู้ รับจ้าง ซึ่ง
เอกสารเหล่ า นั้ น ได้ แ ก่ เอกสารขอส่ งมอบงาน แบบก่ อ สร้า งจริง (As-Built Drawing)
หนังสือค้าประกันผลงาน หนังสือรับประกันผลงาน คู่มือการดูแลบารุงรักษาและการใช้งาน
อุปกรณ์ (Operation and Maintenance Manual) เอกสารสรุปรายการวัสดุและตัวแทน
จาหน่าย / ผู้ผลิตและรายการวัสดุสารอง (Spare Part)
5.1.4 ประสานงานติดต่อขอมาตรวัดระบบสาธารณูปโภค เช่น มาตรวัดน้าประปา มาตรวัด
กระแสไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่อสาร (อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์)
5.1.5 จั ด เตรี ย มรายงานความก้ า วหน้ า ของงานทดสอบและส่ ง มอบ (Testing and
Commissioning)
5.2 การรับมอบงาน เป็นขั้นตอนที่ทาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทั้งหมดว่าผลงาน ที่
ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างมาทั้งหมดนั้น เป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบที่ได้ตกลงไว้ สิ่ง
ต่างๆ ในโครงการสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และเพื่อทดสอบการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ของโครงการ ก่ อนที่ จ ะส่ งผ่ านงานไปให้ กั บ ผู้ ว่าจ้ าง ซึ่งในขั้ น ตอนการตรวจรับ งาน ผู้ บ ริห ารงาน
ก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ จึงมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 การตรวจสอบงานขั้นต้น การแล้ วเสร็จพอเพียง (Substantial Completion) ซึ่ง
ผู้บริหารงานก่อสร้างจะดาเนินการร่วมกับผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างหลัก ผู้รับจ้างช่วง และผู้จัด
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ในการทดสอบการท างานของระบบต่ า งๆ ในโครงการ รวมถึ งการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงานทั้งหมดของโครงการ หากมีรายการที่ต้องการให้ผู้
รั บ จ้ า งแก้ ไข ควรระบุ ต าแหน่ ง และลั ก ษณะของข้ อ บกพร่ อ งเป็ น รายการที่ ต้ อ งแก้ ไข
(Defect List / Punch List) แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดาเนินการแก้ไข
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5.2.2 การออกเอกสารรับรองแล้วเสร็จพอเพียง (Substantial Completion Certificate
/ Practical Completion Certificate) โดยผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า งจะท าการพิ จ ารณา
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ ในโครงการและออกเอกสารรับรองการแล้ว
เสร็จพอเพียงของงานให้กับผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการยุติการนับวันล่าช้าของ
การทางานจากวัน แล้วเสร็จตามสัญ ญา และอาจเป็ นจุดพิจารณาการเริ่มนับระยะเวลา
รั บ ประกั น ผลงาน (Maintenance Period) แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ ตกลงในสั ญ ญาการ
ก่อสร้างเป็ น ส าคัญ ซึ่งสั ญ ญาอาจระบุให้ เริ่มนับระยะเวลารับ ประกันผลงานหลั งจากที่
โครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ได้
5.2.3 การแก้ ไขงาน ผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า งควรให้ ค าแนะน าและติ ด ตามผลการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง และการเก็บความเรีบยร้อยของงานโดยผู้รับจ้าง พร้อมทั้ งบันทึกผลการแก้ไข
ตามรายการที่ ป รากฎในงานที่ ต้ อ งแก้ ไ ข (Defect List / Punch List) จนกระทั่ ง
ข้อบกพร่องของงานได้รับการแก้ไขทั้งหมดและผู้รับจ้างเก็บงานแล้วเสร็จเรียบร้อย
5.2.4 การแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) เป็นการตรวจสอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง
การตรวจงานในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นการยอมรับว่างานทั้งหมดได้เป็นไปตาม
สัญ ญา ผู้ บ ริห ารงานก่อสร้างควรเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทั้งหมด รวมทั้ ง
รายการที่ผู้รับจ้างได้ทาการแก้ไขและทดสอบการใช้งานของระบบรวมทั้งโครงการ ว่างาน
ทุ ก ส่ ว นสามารถใช้งานได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ก่ อ นแจ้ งให้ ผู้ ว่าจ้ างเข้ าท าการรับ มอบ
โครงการ
5.2.5 การจัดทาเอกสาร ผู้บริหารงานก่อสร้างดาเนินการติดตามและรวบรวมเอกสารจาก
ฝ่ายผู้ รับ จ้าง และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการจ่าย
เงินงวดสุดท้าย เพื่อส่งให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเอกสารเหล่านี้แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างรายละเอียดเอกสารที่ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ ต้องดาเนินการติดตามจาก
ผู้รับจ้าง
รายการ
เอกสาร
รายงานผลการ
ทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์
ทั้งหมดใน
โครงการ
รายงานสรุป
ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของ
โครงการ

รายละเอียด
เป็นเอกสารซึ่งแสดงผลการทดสอบวัสดุ หรือความสามารถของอุป กรณ์ต่างๆ ว่ามีคุณภาพ
และคุณสมบัติถูกต้องตามรายการแบบที่กาหนด เพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าวัสดุหรืออุปกรณ์
เหล่านั้นสามารถใช้งานได้จริง
เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดราคาของโครงการตามสัญญา ราคาของงานเพิ่ม – ลด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อสร้าง ราคาของโครงการทั้งหมดเมื่อดาเนินการเสร็จ ราคางาน
ในงวดก่อนหน้าทั้งหมดที่ได้จ่ายไป รวมถึงแสดงมูลค่าเงินที่ได้หักไว้ในแต่ละงวด (Retention)
ตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่างานในสัญญา เพื่อเป็นการสรุปให้ผู้ว่าจ้างเห็นภาพรวมของมูลค่า
งานในโครงการทั้งหมด

หนังสือค้า
ประกันผลงาน
(Maintenanc
e
Guarantee)

เป็นเอกสารที่ผู้รับจ้างให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้รับประกันว่าผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง
และติดตั้งไว้นั้น ได้ใช้วัสดุและฝีมือแรงงานที่ดีมีคุณภาพทางานถูกต้องตามแบบรายการที่
กาหนดไว้ในสัญญา และผู้รับจ้างพร้อมที่จะเข้าดาเนินการแก้ไข และดาเนินการซ่อมแซมงาน
ที่บกพร่องให้เรียบร้อย เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้ว่าจ้างภายหลังจากการส่งมอบงานแล้วเป็น
ระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้ระบุระยะเวลารับประกันในสัญญา โดยที่หนังสือนี้เป็นเอกสารที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่ระบุว่าจะชาระเงิ นให้กับผู้ว่าจ้าง(Bank Guarantee)ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องหาผู้ รั บ จ้ างรายอื่นเข้ามาดาเนิ นการแก้ไขงานแทน เมื่อผู้ รับ จ้างไม่เข้ามาดาเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขงานภายในระยะเวลาที่กาหนด และรวมถึงหนังสือรับประกันคุณภาพจาก
ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Warrantee Certificate) ซึ่งอาจมีอายุมากกว่าระยะเวลา
รับประกันผลงาน
วัสดุสารอง เป็นวัสดุอุปกรณ์บางรายการที่ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นว่าจาเป็นต้องจัดเตรียมไว้ในกรณีเกิด
หรืออะไหล่ เหตุฉุกเฉิน สามารถนามาเปลี่ยนใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ทันที ซึ่งผู้ออกแบบจะแจ้งขอให้ผู้รับจ้าง
ของเครื่องจักร จัดหาไว้ และมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
(Spare Part)
เอกสารสรุป เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในโครงการพร้อมรายละเอียดวัสดุ เช่น ชื่อ
รายการวัสดุ ยี่ ห้ อ แหล่ งที่ ม าของวัส ดุ (บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต หรือ บริ ษั ท ผู้ จั ด จ าหน่ ายที่ เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ) และรายชื่ อผู้เกี่ยวข้องในโครงการ รวมทั้งที่ตั้งสานักงานและเบอร์โทรศัพท์
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการดูแลรักษาโครงการต่อไป
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แบบก่อสร้าง เป็นแบบก่อสร้างที่แสดงรายละเอียดตามการก่อสร้างจริงของโครงการ และการติดตั้งจริง
จริง (As-Built ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง
Drawing) (ซ่อมบารุง) ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ตาแหน่งและแนวท่อต่างๆ ทั้งหมด
ในโครงการ เพื่อประโยชน์ในการดัดแปลง ต่อเติม หรือเปลี่ ยนแปลงลั กษณะการใช้ส อย
โครงการในอนาคต ซึ่งองค์ประกอบในการจัดเตรียมแบบก่อสร้างจริงนั้น ได้แก่
 สารบัญแบบและสัญลักษณ์แบบ
 ผังแสดงภาพรวมของโครงการ เช่น ผังที่ตั้งที่แสดงแนวเขตที่ดิน
 แบบแสดงผังพื้นแต่ละชั้น
 แบบแสดงรายการอุปกรณ์หลัก
 แบบแสดงรายละเอียดรูปตัด และแบบขยายรูปด้าน
 แบบแสดงมาตรฐานอุปกรณ์การติดตั้ง
แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่อาคารวิศวกรรม (BU) เพื่อให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้งานได้ต่อไป
คู่มือการ
บารุงรักษา
และการใช้งาน
อุปกรณ์ (User
Manual)

เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดวิธีการดูแลรักษา วิธีการใช้งาน การซ่อมแซมเบื้องต้น และ
รายละเอียดที่จาเป็นของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในอาคาร (Operating and Maintenance
Manual) โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ ดังเช่น
- ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
ภาคที่ 1 การใช้งานระบบ (System Operation)
ภาคที่ 2 เครื่องจักรหลัก (Main Equipment)
ภาคที่ 3 อุปกรณ์อื่นๆ (Material & Accessories)
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air-Condition & Ventilation System)
ภาคที่ 1 การใช้งานระบบ (System Operation)
ภาคที่ 2 เครื่องจักรหลัก (Main Equipment)
ภาคที่ 3 ท่อน้า วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
ภาคที่ 4 ท่อลม หัวจ่ายลม และอุปกรณ์อื่นๆ
ภาคที่ 5 อุปกรณ์ควบคุม (Auto Control Equipment)
ภาคที่ 6 งานไฟฟ้าสาหรับงานระบบ เป็นต้น
ส่วนงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่ยกตัวอย่าง ได้แก่
- ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Protection System)
- ระบบสุขาภิบาลและประปา (Sanitary & Plumbing System)
- ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน (Lift & Escalator)
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- ซึ่ งจากรายละเอี ย ดของทุ ก ระบบนอกเหนื อจากเอกสารที่ เป็ น รายละเอีย ดทางเทคนิ ค
(Technical Data) แล้วควรมีแผนงานการบารุงรักษาอุปกรณ์ (Maintenance Schedule)
ประกอบอยู่ด้วยว่าควรจะต้องเข้าตรวจสภาพ เปลี่ยนอะไหล่ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ราย
3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปีแล้วแต่กรณี
5.2.6 ขั้นตอนในการตรวจรับงานจ้าง

5.2.7 การออกเอกสารรับรองการเสร็จงาน (Final Completion Certificate) ผู้บริหารงาน
ก่อสร้างจะดาเนินการออกเอกสารรับรองการเสร็จงานนี้ให้ ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
จัดการเก็บงาน แก้ไขรายการข้อบกพร่อง ส่งมอบเอกสาร และวัสดุสารองครบถ้วนเป็นที่
เรียบร้อย เอกสารนี้ผู้รับจ้างสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการขอเบิกเงินงวดสุดท้าย
(Final Payment) เงินประกันผลงาน (Retention) และหนังสือประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา (Performance Bond)
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5.3 การฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ ผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ ต้องประสานงาน กาหนดวัน
เวลาที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่ ายในการเข้ารับการฝึกอบรมใช้งานอุปกรณ์ โดยให้ ผู้ รับจ้างเตรียมการเพื่ อ
ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจั กรอุป กรณ์ ต่างๆ ที่ มีในโครงการให้ กับ ผู้ ว่าจ้างและดาเนินการแจ้งผู้ ว่าจ้างให้
จัดเตรียมบุคลากรรับการฝึกอบรม ทั้งนี้ ในรายละเอียดการจัดการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์บางอย่าง ผู้รับ
จ้างอาจจะต้องติดต่อให้ผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์นั้นๆ ส่งบุคลากรเข้ามาทาการฝึกอบรมให้กับตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการจัดการฝึกอบรมนี้ คือ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผู้ว่าจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ ง านอุ ป กรณ์ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง สามารถแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ อุ ป กรณ์ ในเบื้ อ งต้ น ได้ และ
บารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
5.4 การปิดโครงการ มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้
5.4.1 การทาความสะอาดโครงการ ผู้ บ ริห ารงานก่อ สร้าง/ที่ ปรึกษาฯจะช่ วยดู แลความ
เรียบร้อยในการเก็บกวาดทาความสะอาดโครงการ การขนย้ายสิ่งก่อสร้างชั่วคราว อุปกรณ์
และเครื่องจักรต่างๆ การลาเลียงเศษวัสดุไปทิ้ง ของฝ่ายผู้รับจ้างออกจากโครงการ
5.4.2 การจัดทารายการเอกสารเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินใน
งวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้
 สรุปผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม-ลด ยอดเงินที่เปลี่ยนแปลง และจานวน
ค่าปรับ
 สรุปรายการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง
 เอกสารรายละเอียดของโครงการก่อสร้างที่ส่งมอบ พร้อมรูปถ่ายโครงการ
5.5 การจ่ายเงินงวดสุดท้าย (Final Payment) โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเงินในส่วนต่างๆ ที่
จะต้องพิจารณา ดังนี้
5.5.1 เงินตามปริมาณเนื้องานในสัญญางวดสุดท้าย คือ เงินงวดที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
การดาเนินการของผู้รับจ้างที่ก่อสร้างให้งานในงวดนี้เสร็จสมบูรณ์
5.5.2 เงินประกันผลงาน (Retention) เป็นเงินที่หักจากเงินที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างในแต่ละ
งวดสะสมมาตั้งแต่งวดแรก เพื่อใช้เป็นหลักประกันผลการทางานของผู้รับจ้าง โดยมีอัตรา
การหักอยู่ที่ 5-10% ของมูลค่างานตามที่ระบุในสัญญา และในงวดสุดท้ายจะพิจารณาคืน
เงินในส่วนนี้ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งรูปแบบวิธีการคืนเงินและปริมาณเงินที่จะคืนให้ ขึ้นอยู่กับการ
ตกลงกันในสัญญาก่อสร้างของแต่ละโครงการที่ได้มีการระบุไว้
5.5.3 เงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยในส่ ว นของการเปลี่ ย นแปลงงานและงานเพิ่ ม -ลด คื อ เงิ น ที่
นอกเหนือจากมูลค่าที่ตกลงกันในสัญญา เกิดจากในระหว่างดาเนินการก่อสร้างฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือปริมาณเนื้องานของโครงการ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงงานนี้
มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ดังนั้นในการจ่ายเงิ นงวด
สุดท้ายจึงต้องนาเงินที่เกิดจากงานเพิ่ม-ลด และการเปลี่ยนแปลงงานมาร่วมพิจารณาด้วย
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5.5.4 เงินที่ต้องจ่ายในส่วนของรายการเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ (Claim) เป็นเงินที่ชดเชยให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุ การชดเชยนี้เป็นการ
ทาเพื่อให้เกิดความเป็นทาระหว่างคู่สัญญา
5.6 การรับประกันผลงาน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว
และทางผู้ว่าจ้างได้เข้ามาครอบครองใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ในโครงการ ผู้บริหารงานก่อสร้างมีหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาของผู้ว่าจ้างในการบริหารงาน และผู้บริหารงานก่อสร้าง/ที่ปรึกษาฯ ต่อไปจนกว่านิติสัมพันธ์ระหว่างผู้
ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะสิ้นสุดลง หากเกิดปัญหาหรือมีข้อบกพร่องของงาน ผู้บริหารงานก่อสร้างควรดาเนินการ
ดังนี้
5.6.1 การตรวจสอบข้อบกพร่อง เมื่อพบข้อบกพร่องในโครงการผู้บริห ารงานก่อสร้าง/ที่
ปรึ ก ษาฯต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ บกพร่ อ งทั น ที ที่ ได้ รับ แจ้ งจากผู้ ว่าจ้ า ง พร้อ มทั้ ง
วิเคราะห์สาเหตุของความเสียหายนั้นๆ ประกอบกับพิจารณาเนื้องานตรงจุดนั้นอยู่ในส่วน
ของผู้ เกี่ ย วข้อ งรายใด (ผู้ รับ จ้าง หรือ ผู้ จัดจาหน่ ายอุป กรณ์ ) และจัดการแจ้งให้ ผู้ ที่ ต้อ ง
รับผิดชอบเข้ามาดาเนินการซ่อมแซมโดยทันที ซึ่งสาเหตุข้อบกพร่องของงานที่อาจเป็นไปได้
เช่น
 ผู้รับจ้างนาวัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือมีคุณภาพต่ากว่าข้อกาหนดมาติดตั้ง หรือทาการ
ติดตั้ งไม่ถู กต้อ ง กรณี นี้ ผู้ บ ริห ารงานก่ อสร้างจะพิ จารณาให้ ผู้ รับ จ้างดาเนิ น การ
เปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
 เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เกิ ด ช ารุ ด เสี ย หายหรื อ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ อั น
เนื่องจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิต กรณีนี้ผู้บริหารงานก่อสร้างต้องพิจารณาถึงบุคคลที่
สั่งซื้อเครื่องจักรนั้นๆ มา ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดซื้อหามาติดตั้งผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
เปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิม แต่ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดซื้อ
จัดหามานั้น ให้ผู้บริหารงานก่อสร้างช่วยดาเนินการติดต่อผู้จัดหน่ายเครื่องจักรนั้น
มาดาเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขงาน ส่วนค่าใช้จ่ายนี้ทางฝ่ ายผู้จัดจาหน่ายจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ
 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกวิธี จึงทาให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายจนไม่
สามารถใช้ ก ารได้ กรณี นี้ ผู้ บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ างจะช่ ว ยด าเนิ น การติ ด ต่ อ ฝ่ า ยที่
รับผิดชอบมาดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อุปกรณ์สามารถกลับมาใช้งานได้ดั งเดิม
แต่ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานครั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
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5.6.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องของงาน ผู้บริหารงานก่อสร้างมี
หน้ า ที่ ติ ด ตามการแก้ ไขงานของผู้ ว่ า จ้ า ง / ผู้ จั ด จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ให้ ข้ อ บกพร่ อ งนั้ น ๆ
สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติหรือเรียบร้อยดังเดิม และต้องพิจารณามูลค่างานในส่วนที่
ได้แก้ไข แล้ วดาเนิ น การแจ้งให้ ฝ่ ายที่เป็ น ต้นเหตุของข้อบกพร่องนั้น ๆ เป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่าย
 หากผู้ รับ จ้างไม่เข้าดาเนินการแก้ไขหรือแก้ไขงานไม่เป็นผลส าเร็จ ผู้ บริห ารงาน
ก่อสร้างควรช่วยแนะนาผู้ว่าจ้างในการจัดหาผู้รับจ้างรายอื่นมาดาเนินการแทน โดย
ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 ในระหว่างระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้ว่าจ้างอาจมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
จัดการซ่อมแซมงานบางอย่างด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเหตุเร่งด่วนในส่วนนี้
ผู้บริห ารงานก่อสร้างควรช่วยจัดการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร เพื่ อ หั กค่าใช้จ่ายส่ ว นนี้ กับ เงิน ค้ าประกัน ของทางผู้
รับจ้างก่อนที่จะคืนส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้าง เมื่อระยะเวลาการค้าประกันสิ้นสุดลง
5.6.3 ตรวจสอบก่ อ นหมดระยะเวลาประกั น ผลงาน ผู้ บ ริห ารงานก่ อ สร้ าง/ที่ ป รึก ษาฯ
ก่อสร้างควรเข้าตรวจสอบโครงการร่ว มกับบุคลากรฝ่ ายผู้ ว่าจ้างเพื่อพิจารณาสภาพของ
โครงการก่อนหมดระยะเวลารับประกันผลงานประมาณ 1-3 เดือน และหากพบข้อบกพร่อง
ให้บันทึกเป็นรายการที่ต้องการให้แก้ไขไว้ และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแก้ไขให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนหมดระยะเวลารับประกัน เพื่อพิจารณาคืนหนังสือรับประกันผลงานหรือเงิน
ค้าประกันผลงานแก่ผู้รับจ้าง
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งานดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่

งานบริห ารจัดการอาคารสถานที่เป็นงานที่ใกล้ตัวแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากขาด
ความเข้าใจในความสาคัญของงานอาคารและสถานที่ จึงเป็นเหตุให้อาคารสถานที่ขาดการดูแลรักษาอย่างที่
ควรจะเป็ น จนก่อเกิดความทรุดโทรมของสถานที่ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่เป็นงาน
บริ ก ารอาคารอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ผู้ ใช้ อ าคารและผู้ ม าติ ด ต่ อ สามารถพบเห็ น และสั ม ผั ส ได้ โ ดยตรง ส่ งผลต่ อ
ภาพลักษณ์และความสวยงามของอาคาร จึงต้องมีการควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสอ
การปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ให้ได้คุณภาพนั้น ธพส. เสนอให้มีการ
พิจารณาในเรื่อง ลักษณะการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและ
อุปกรณ์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
1.ขอบเขตงานงานรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประกอบไปด้วย
1) งานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกโครงการศูนย์ราชการฯ
2) งานเก็บขยะ และงานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโครงการศูนย์ราชการฯ
- ทางเข้า - ออกโครงการศูนย์ราชการฯ ทุกด้าน
- กวาด เก็บขยะ ถนนภายในโครงการศูนย์ราชการฯ
3) งานเก็บขยะและงานรักษาความสะอาดบริเวณสระน้าภายในโครงการศูนย์ราชการฯ
4) งานจัดการขยะมูลฝอย
2. การดาเนินการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ มีลักษณะของงานประจาดังนี้
พื้นที่ภายในอาคาร
 การทาความสะอาดรายวัน ในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ จะต้องดาเนินการ
ดังนี้
- กวาดพื้นและถูพื้นด้ว ยผ้ า ม็อ บ ขัดพื้นเคลื อบเงา
- ปัดฝุ่นละอองและเช็ดโต๊ะเก้าอี้ทางาน คอมพิวเตอร์ ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร
และเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ
โครงการฯเป็นสาคัญ แล้วจัดให้เป็นระเบียบ
- เช็ดล้างที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกร้าผงรวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้ง
- เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง
- ทาความสะอาดบริเวณหน้าลิฟต์ บานประตู และภายในลิฟต์
- ทาความสะอาดบันไดขึ้น – ลงของอาคาร
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- ทาความสะอาดห้องน้าด้วยการขัดถู ล้างห้องน้า เครื่องสุขภัณฑ์ ที่ประจา
ในห้องน้าด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงเช้า 2
ครั้ง และช่วงบ่าย 2 ครั้ง หรือดาเนินการทันทีเมื่อสกปรก หรือเมื่อได้รับแจ้ง
และดูแลใส่กระดาษชาระ สบู่เหลวในห้องน้าไม่ให้ขาด
- ทาความสะอาดอาคารจอดรถและถนนในอาคาร โดยการกวาด
- กรณีตรวจพบสิ่ง สกปรก รอยเปื้อน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ หรือ
การดาเนินการอื่นใดที่ทาให้พื้นที่ในความรับผิดชอบสกปรก เลอะเทอะ
สามารถมาดาเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 การทาความสะอาดรายสัปดาห์
- เช็ดทาความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
- ดูดฝุ่นพรม
- ทาความสะอาดลบรอยเปื้อนตามฝาผนัง ห้องโถง ราวบันได สวิทซ์ไฟฟ้า
ลูกบิดประตู ที่นั่งพัก และแผ่นป้ายต่างๆ
- ท าความสะอาดอื่ น ๆและแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในการปฏิ บั ติ ง าน
ในแต่ละครั้ง
 การทาความสะอาดรายเดือน
- ทาความสะอาดฝ้าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ
- ล้างตะกรันผงและภาชนะรองรับเศษขยะทั้งหมด
- ทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด ภาพถ่าย ต้นไม้ประดิษฐ์
และเครื่องตกแต่งต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
- ล้างลานจอดรถและถนนในอาคาร ลานประติมากรรม
- ทาความสะอาดพื้น โดยขัดล้างพื้นเพื่อขจัดคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดตาม
พื้นให้สะอาดและลงน้ายาเคลือบเงาให้ดูสวยงาม
- ทาความสะอาดอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน
 การทาความสะอาดรายปี
- ทาความสะอาดกระจกผนังสูงเกิน 4 เมตร พื้นที่ส่ วนกลาง ปีละ 1 ครั้ง

พื้นที่ภายนอกอาคาร
 การทาความสะอาดรายวัน
- การเก็บกวาด ถนน ทางเท้า ตั้งแต่ทางเข้า – ออกของโครงการ รวมถึงบริเวณ
หน้ าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้ ดาเนินการเสร็จสิ้ นก่อนเวลา
7.30 น. ในแต่ละวัน
- เก็บขยะและใบไม้ในสระน้ารอบอาคาร
- ทาความสะอาดระเบียง ราวบันได บันได ผนัง และสวิตซ์เปิดปิดภายนอก
อาคาร
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- การเก็ บขยะ เก็บ อย่างน้ อยวัน ละ 2 ครั้ง ในช่ ว งเช้าและเย็น โดยไม่ ให้
กีด ขวางการจราจร โดยใช้รถของผู้ ว่าจ้างจานวน 2 คัน (ตามข้อ 6.9) วิ่งไป
ตามถนนในโครงการเพื่ อ เก็ บ ขยะซึ่ งอยู่ในถังขยะหรือ ห้ องพั ก ขยะตาม
อาคาร ต่างๆ นาไปรวมพักไว้ที่อาคารพักขยะของโครงการ ซึ่งรถดังกล่าวไม่
สามารถนาออกไปนอกโครงการฯ ได้
- ทาความสะอาด ห้องพักขยะ รถขนขยะ ให้สะอาดปราศจากกลิ่น
 การทาความสะอาดรายไตรมาส
- ท าความสะอาดป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ป้ ายชื่ อ อาคาร หรือ ป้ ายบอกทาง
ในบริเวณโดยรอบอาคาร และในพื้นที่โครงการศูนย์ราชการน
- ทาความสะอาดกันสาดรอบนอกอาคาร ระเบียง และแผงกันสาด
 การทาความสะอาดรายปี
- ทาความสะอาดกระจกผนังสูงเกิน 4 เมตร พื้นที่ส่วนกลาง ปีละ 1 ครั้ง

3. แผนงานการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ตารางการทาความสะอาดภายในอาคาร
2) ตารางการทาความสะอาดภายนอกอาคาร
3) ตารางการเก็บขยะ
4) ตารางการใช้น้ายาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
5) ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน
6) สรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 มีการจัดทาเอกสารและสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อ 2
 ในการใช้น้ายาอยู่ภายใต้มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ
4.มาตรฐานของการทางาน
 การทาความสะอาดพื้น
1) การปัดกวาด ดูดฝุ่น
ทาการปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได ให้สะอาด
ปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และมีการนาขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ห้องพักขยะ
2) การถูด้วยม๊อบ
บริเวณที่มีความสกปรกมากจะใช้น้ายาขัดพื้นหรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม รวมถึ ง
การขจั ดรอยหรื อตาหนิ ต่างๆ ส าหรั บพื้ นที่ ที่เป็ นพรมจะลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ายาตามความเหมาะสม
รวมถึงการลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น การลอกพื้นและการเคลือบพื้นน้ายา
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 การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สานักงาน และประติมากรรม
ทาการปั ดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ ส านักงานเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
รวมทั้ ง รู ป ภาพแขวนฝาผนั ง และประติ ม ากรรม ให้ ส ะอาดปราศจากฝุ่ น ละออง หยากไย่ ใยแมงมุ ม
ความสกปรกและริ้วรอยตามผนังหรือกาแพงและพื้น
 การทาความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน
ทาการปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกและ
รอยต่างๆ และไม่มีเศษผงตกค้าง ซึ่งรวมถึง ประตู หน้าต่าง และฝาผนังใต้หน้าต่าง
 การทาความสะอาดกระจก
ท าการเช็ ดกระจกด้ วยน้ ายาเช็ ดกระจก หรื อล้ างด้ วยน้ าสบู่ อ่ อน แล้ วล้ างด้ วยน้ าและเช็ ด
ให้แห้ง กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิหรือรอยสัมผัส
 การทาความสะอาดม่านมู่ลี่
ดูแลรักษาความสะอาดม่านให้ สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และ คราบสกปรก ทา
ความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้าบิดหมาด หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสม
 การทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ
ทาการเช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก
 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ
มีการดูแลรักษาส่วนประดับใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะเงาหรือที่เป็นสแตนเลส ให้ให้เงางาม
อยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม
 การกาจัดกลิ่นและแก๊สภายในท่อบ่อดักไขมันและในห้องต่างๆ
ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพที่มีลักษณะเป็นเซลแห้ง (ชนิดผง) ผสมน้าอัตราส่วนตามมาตรฐานเพื่อชะล้างกาจัด
กลิ่นและไขมันภายในท่อน้าทิ้ง ห้องน้า และซิ้งค์น้า ในปริมาณที่เหมาะสม
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5. ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามที่กาหนด มีดังนี้
ผังกระบวนการ

ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดงาน
ประจำทุกวัน
ตำมข้อกำหนดใน TOR
ผลัดเช้ำ 06.30-16.30น.
ผลัดบ่ำย 09.00-19.00น.

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้าง
งานดูแลรักษาความสะอาด

จนท.ศวบ. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ

พบข้อบกพร่อง
จนท.ศวบ.รวบรวมข้อบกพร่อง
รายงานให้ รก.ผอ.ศวบ. ทราบเป็น
ประจาทุกวัน พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ดาเนินการแก้ไข
กรณีเป็นความเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่อง
ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ให้
ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 1
วัน
กรณีเป็นเรื่องทั่วไป ให้ดาเนินการ
แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 1-3 วัน

ใช้เวลำประมำณครั้งละ
4-6 ชั่วโมง สัปดำห์ละ
3 ครั้ง

ผูร้ ับผิดชอบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้รับจ้ำงงำนสัญญำรักษำ - สัญญำจ้ำงเลขที่
ควำมสะอำดอำคำรและ
สถำนที่

เจ้ำหน้ำที่ ศวบ.ตรวจสอบหน้ำงำนตำมพืน้ ที่
รับผิดชอบเป็นประจำวัน ดังนี้
- พืน้ ที่อำคำร AM และศำลปกครอง
เจ้ำหน้ำที่ ศวบ.
- พืน้ ที่อำคำร BC,BB,BO และ Busterminal
- พืน้ ที่อำคำร BM ทิศเหนือ -ทิศใต้ ฝั่งทิศตะวันตก
- พืน้ ที่อำคำร BM ทิศเหนือ -ทิศใต้ ฝั่งทิศตะวันออก

แบบฟอร์มตรวจสอบกำร
ปฏิบัตงิ ำนดูแลรักษำ
ควำมสะอำดอำคำร
และสถำนที่

ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่ ศวบ. นำข้อบกพร่องที่พบจำกกำร
- รก.ผอ.ศวบ
ตรวจสอบประจ
ำวั
น
แจ้
ง
ให้
ร
ก.ผอ.ศวบ.
รั
บ
ทรำบ
ต่อครั้ง
- เจ้ำหน้ำที่ ศวบ.
พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข หำกเป็นกรณีเร่งด่วนต้อง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน ส่วนกรณีที่เป็นเรื่อง
ข้อบกพร่องทั่วไปต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
3 วัน

ประจำทุกวัน

เจ้ำหน้ำที่ ศวบ. ตรวจสอบผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่ เจ้ำหน้ำที่ ศวบ.
ได้แจ้งให้แก้ไข

ประจำทุกวัน

ผลกำรพิจำรณำและแก้ไขข้อบกพร่อง
1.ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้ำงสรุปผลลงใน
รำยงำนประจำเดือน

จนท.ศวบ. ตรวจสอบผลการแก้ไข
ของผู้รับจ้าง

NO

พิจารณา
ผลการ

- รก.ผอ.ศวบ
- เจ้ำหน้ำที่ ศวบ.

2.ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้รำยงำนรก.ผอ.ศวบ.
เพือ่ แจ้งผู้รับจ้ำงแก้ไขใหม่
หมายเหตุ หำกผู้รับจ้ำงแก้ไขไม่แล้วเสร็จเป็น ครั้งที่ 2
อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำงเอง ให้ ศวบ.
ปฏิบัตติ ำมข้อกำหนดในสัญญำจ้ำงต่อไป

YES

ประจำเดือน

เจ้ำหน้ำที่ ศวบ. ที่รับผิดชอบเก็บรวบรวม
เอกสำรเข้ำแฟ้มประวัตกิ ำรแก้ไข

เก็บประวัติการแก้ไข
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6. แบบตรวจสอบการทาความสะอาด
เพื่อตรวจสอบการและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

134

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

ศวบ. REV05

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05
งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

งานดูแลสวนและภูมิทัศน์เป็นงานบริการอาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสามารถพบ
เห็นและสัมผัสได้โดยตรง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของอาคาร รวมถึงปัจจุบันมีข้อกาหนดใน
เรื่องพื้ น ที่ ว่างรอบอาคาร ซึ่งมักปรับ ให้ เป็ นพื้ นที่ สี เขียวเพื่ อสร้างทัศ นียภาพที่ดี งานสวนและภูมิทั ศน์ จึง
จาเป็นต้องมีการดูแลบารุงรักษาให้สวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ
การปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์ให้ได้ คุณภาพนั้น ธพส. เสนอให้มีการพิจารณาในเรื่อง
ลักษณะการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
1. การปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
งานดูแลรั กษาสวนและภู มิทั ศน์ ป ระกอบด้ วยพื้น ที่ ภ ายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยแบ่ ง
ลักษณะการปฏิบัติงานได้ ดังนี้
1.1 การทาความสะอาดพื้นที่ การเก็บและการขนขยะ
- ต้องดูแลเก็บกวาดใบไม้ ขยะต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
- เศษวัชพืช เศษหญ้า เศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือขยะต่างๆ ต้องดาเนินการขนย้ายไปทิ้งนอกพื้นที่
ศูนย์ราชการฯ
- การใช้รถเพื่อดาเนินการในกิจการต่างๆ เช่น การขนขยะ เศษวัชพืช หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ต้องดาเนิน การด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของงานระบบรักษาความปลอดภัย และ
จราจร ไม่กีดขวางและรบกวนการทางานของผู้อื่นและไม่ทาให้พื้นผิวถนนเกิดความสกปรกเสียหาย
1.2 การดูแลรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน และไม้น้า
- ไม้ยื น ต้ น ให้ ตัด แต่ งให้ มี ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมและถูก ต้องตามหลั ก
วิชาการ เช่น กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่กีดขวางแสงสว่าง ทางเดิน จุดบังสายตา หรือกิ่งกาฝาก โดยการตัดแต่งจะต้อง
คานึงถึงความจาเป็น รูปทรง ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ตลอดจนดูแลรักษารอยแผลจากการตัด
แต่งไม่ให้มีเชื้อโรค หรือแมลงเข้าทาลายได้
- การดูแลไม้ล้อมปลูกขนาดใหญ่ที่ไม่มีระบบรากแก้ว ซึ่งต้องใช้รากแขนงในการประคองลาต้น
ต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มตามความเหมาะสมเพื่อลดการต้านลม
- ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน และไม้น้า ต้องดูแลให้มีความสวยงาม เหมาะสม ต่อ
อายุ และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการตัดแต่งให้เกิดความ
เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ
- ตรวจสอบไม้ค้ายันให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา หากเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
ต้องดาเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัย
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1.3 การดูแลรักษาสนามหญ้า
- ต้องตัดหญ้าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมเล็มขอบหญ้าสนาม ฟุตบาท ขอบทางเท้า ให้
เรียบร้อยสวยงามทั้งพื้นที่ การตัดหญ้าจะต้องคานึงถึงความถูกต้องตามข้อกาหนดทางวิชาการ ของการดูแล
รัก ษาสนามหญ้ าและชนิ ด ของหญ้ านั้ น ๆ โดยหลั งจากการตั ดหญ้ าต้ องเก็ บ เศษหญ้ าออกจากสนามและ
นาออกไปทิ้งในวันเดียวกับวันที่ตัดหญ้า
- ก่อนตัดหญ้าทุกครั้งในบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมา ของบุคลากร
หรือยานพาหนะ ต้องจัดทาป้ายเตือนภัยระวังอันตรายไปวางในบริเวณที่เห็นชัด และจะต้องเก็บเศษวัสดุ หิน
โลหะต่างๆ ในพื้นที่ตัดหญ้าออกเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุซึ่งจะทาให้เกิดอันตรายได้
- ต้องแต่งผิวหน้าสนามหญ้า (TOP-SOIL) ซึ่งมีการยุบตัวลง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
1.4 การดูแลไม้พืชพรรณประดิษฐ์
- ดูแลไม้พืชพรรณประดิษฐ์ให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา
- เช็ดทาความสะอาดไม้พืชพรรณประดิษฐ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.5 การใส่ปุ๋ย
- ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือเทียบเท่า ปุ๋ยยูเรียสูตร
46-0-0 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรับรองจากกรมวิชาการเกษตร แก่พันธุ์ไม้ทุกชนิดและสนาม
หญ้า ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งในทุกพื้นที่
- ต้องใส่วัสดุปรับปรุงดิน เช่นมะพร้าวสับ เปลือกถั่ว ดินผสมอินทรียวัตถุ กรณีที่มีการปรับปรุง
แปลงต้นไม้พุ่ม-คลุมดินตามความเหมาะสม
- ต้องนาเศษวัชพืช เศษหญ้า เศษใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่ง การถอน การทาลาย การเก็บทา
ความสะอาด มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม
1.6 การพรวนดิน
- ต้องพรวนดินก่อนการใส่ปุ๋ย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้
พันธุ์ไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นหรือตามความเหมาะสม
1.7 การกาจัดวัชพืช การป้องกัน และกาจัดศัตรูพืช
- ต้องกาจัดวัชพืชออกอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้วัชพืชเหล่านั้นแย่งการเจริญเติบโตต่อพันธุ์ ไม้
และสนามหญ้า
- ต้ อ งด าเนิ น การป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รูพื ช ให้ ถู ก ต้ องตามหลั ก วิช าการและต้ อ งหมั่ น ตรวจตรา
อย่างสม่าเสมอ หากพบการระบาดของศัตรูพืชต้องดาเนินการแก้ไขโดยทันที
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1.8 การรดน้า การดูแลบารุงรักษาระบบรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ และระบบระบายน้า
- ต้ อ งรดน้ าให้ ทั่ ว บริ เวณสนามหญ้ า และพื้ น ที่ ป ลู ก ต้ น ไม้ ให้ ดิ น มี ส ภาพที่ เหมาะแก่ ก าร
เจริญเติบโตของสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ให้สอดคล้องกับฤดูกาล
- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระบบการทางานและบารุงรักษาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ของระบบรด
น้าต้นไม้อัตโนมัติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนี้
1) เครื่องสูบน้า (Pump)
2) ตัวกรอง (Filter)
3) หัวดูดและสเตนเนอร์
4) อุปกรณ์ไฟฟ้าชุดสูบน้า
5) ท่อส่งน้า ข้อต่อ วาล์ว และ Support
6) หัวสปริงเกลอร์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
- ต้องดูแลรักษาไม่ให้ เกิดการอุดตันของท่อและรูระบายน้าของพื้นที่ปลูกต้นไม้ หมั่นจัดเก็บ
วัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ขยะมูลฝอย เศษดิน หิน ทราย ไม่ให้ลงไปอุดตันตามท่อและรูระบายน้าของพื้นที่ปลูกต้นไม้
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2. ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามที่กาหนด มีดังนี้
ผังกระบวนการ

ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ประจำทุกวัน
- ตำมข้อกำหนดใน TOR
ผู้รับจ้ำงสัญญำงำนดูแล
07.00-16.00น.
- เจ้ำหน้ำที่ส่วนบริกำรอำคำรตรวจสอบหน้ำงำน รักษำสวนและภูมทิ ัศ์

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
สัญญำจ้ำงเลขที่

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้าง
งานดูแลรักษาสวน และภูมิ

จนท.ศวบ. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ

พบข้อบกพร่อง
จนท.ศวบ. รวบรวมข้อบกพร่อง
รายงานให้ รก.ผอ.ศวบ.ทราบเป็น
ประจาทุกวัน พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ดาเนินการแก้ไข
กรณีเป็นความเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่อง
ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ให้
ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 1
วัน
กรณีเป็นเรื่องทั่วไป ให้ดาเนินการ
แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 3 วัน

ใช้เวลำประมำณครั้งละ พืน้ ที่สวนอำคำร AM และศำลปกครอง
4-6 ชั่วโมง สัปดำห์ละ พืน้ ที่สวนอำคำร BC,BB,BO และ Busterminal
3 ครั้ง
พืน้ ที่สวนอำคำร BM
พืน้ ที่สวนถนนรอบโครงกำร
รวมพืน้ ที่สวนทั้งหมด 95 ไร่
ใช้เวลำประมำณ 1
ชั่วโมงต่อครั้ง

- รักษำกำรผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำนวยกำร
วิศวกรรมและบริหำร
จัดกำรอำคำร
- เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์
อำนวยกำรวิศวกรรมและ
บริหำรจัดกำรอำคำร

ประจำทุกวัน

เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์อำนวยกำรวิศวกรรมและบริหำร
- เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์
จัดกำรอำคำร ตรวจสอบผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่ อำนวยกำรวิศวกรรมและ
ได้แจ้งให้แก้ไข
บริหำรจัดกำรอำคำร

ประจำทุกวัน

ผลกำรพิจำรณำและแก้ไขข้อบกพร่อง
- รักษำกำรผู้อำนวยกำร
1.ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้ำงสรุปผลลง
ศูนย์อำนวยกำร
ในรำยงำนประจำเดือน
วิศวกรรมและบริหำร
จัดกำรอำคำร
2.ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้รำยงำนผู้จัดกำรส่วน
บริกำรอำคำร เพือ่ แจ้งผู้รับจ้ำงแก้ไขใหม่
- เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์
หมายเหตุ หำกผู้รับจ้ำงแก้ไขไม่แล้วเสร็จเป็น ครั้งที่ 2อำนวยกำรวิศวกรรมและ
อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำงเอง ให้ สบอ.บริหำรจัดกำรอำคำร
ปฏิบัตติ ำมข้อกำหนดในสัญญำจ้ำงต่อไป
แฟ้มประวัตกิ ำรแก้ไขงำน
เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์อำนวยกำรวิศวกรรมและบริหำร
จัดกำรอำคำร ที่รับผิดชอบเก็บรวบรวมเอกสำรเข้ำ
แฟ้มประวัตกิ ำรแก้ไข

จนท.ศวบ. ตรวจสอบผลการแก้ไข
ของผู้รับจ้าง

NO

พิจารณ
าผลการ
YES

ประจำเดือน

เก็บประวัติการแก้ไข

เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์อำนวยกำรวิศวกรรมและบริหำร
จัดกำรอำคำร นำข้อบกพร่องที่พบจำกกำร
ตรวจสอบประจำวันแจ้งให้รักษำกำรผู้อำนวยกำร
ศูนย์อำนวยกำรวิศวกรรมและบริหำรจัดกำร
อำคำรรับทรำบ พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข หำก
เป็นกรณีเร่งด่วนต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน
ส่วนกรณีที่เป็นเรื่องข้อบกพร่องทั่วไปต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน

เจ้ำหน้ำที่ศนู ย์
แบบฟอร์มตรวจสอบกำร
อำนวยกำรวิศวกรรมและ ปฏิบัตงิ ำนดูแลรักษำสวน
บริหำรจัดกำรอำคำร
และภูมทิ ัศน์
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งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ ใช้
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมถึงบุคคลภายนอก ผู้ติดต่อ ให้ มี
สภาวะดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ รวมทั้งมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม อันตรายและความเสี่ยงต่างๆ
ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดาเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมี ขอบเขตที่เกี่ยวข้องเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัย
(Health problems) ของคนที่เกิดจากการใช้อาคารของศูนย์ราชการฯ ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้อาคาร
ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารจะได้รับการดูแลทางสุขภาพอนามัย การค้นหา
อันตรายที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการใช้อาคาร การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่
อาจเกิดจากการใช้อาคาร รวมทั้งการป้องกันและกาจัดสัตว์รบกวน
2. สภาพสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติงาน
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมของงาน ว่ามีสิ่งใดที่ทาให้เกิดอันตรายได้บ้าง และมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างไร การศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในอาคารโดยใช้หลักการทางอาชีวสุขศาสตร์
(Occupational hygiene) มี 3 หลักการใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
2.1 การสืบค้น (Identify) โดยศึกษาสภาพแท้จริงของงาน เพื่อค้นหาปัญหาว่าในงานนั้นๆมีสิ่ง
ใดบ้ างที่เป็นอัน ตรายต่อสุขภาพของคนงาน เช่น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ อันตรายจาก
สารเคมี อันตรายทางด้านชีวภาพ และปัญหาทางด้านการยศาสตร์ (โดยใช้ประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ผิวหนัง
ความรู้สึก)
2.2 การประเมิ น อั น ตราย (Evaluation) เมื่ อ ทราบปั ญ หาแล้ ว จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ระดั บ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ว่ามีผลต่อสุขภาพคนงานหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถกระทาได้โดยการ
ตรวจสอบ การตรวจวัด หรือการวิเคราะห์ปัญหา โดยนาค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มีการกาหนด
ไว้ เช่นการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์
2.3 การควบคุม (Control) เป็นงานที่ต่อเนื่องจากทั้งสองขั้นตอนข้างต้น ซึ่งเมื่อทราบว่างานนั้น
มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือมีผลต่อสุขภาพ และทราบความรุนแรงของอันตรายแล้วจะนามาสู่การดาเนินการ
ควบคุม และป้ องกั น อัน ตราย โดยการใช้มาตรการ วิธีก ารที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการควบคุ ม
อันตรายดังกล่าว
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3. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
3.1 การสืบค้น (Identify)
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3.2 ขั้นตอนการประเมินอันตราย (Evaluation)

144

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

3.3 การควบคุม (Control)
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3.4 ขั้นตอนการอบรมผู้รับเหมางานซ่อมแซม ต่อเติม ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ
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3.5 ขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบงานกาจัดสัตว์และแมลงรบกวน
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งานดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร

ศูน ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก่อสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ
ประมาณ 297 ไร่ ประกอบด้ วยอาคารส านั กงานขนาดใหญ่ 2 หลั ง (อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ แ ละอาคาร
รั ฐ ประศาสนภั ก ดี ) กลุ่ ม อาคารใช้ งานร่ ว มและธุ รกิ จ อาคารจอดรถ อาคารโรงแรมและศู น ย์ ป ระชุ ม
ระบบสาธารณู ป โภค งานภูมิส ถาปั ตยกรรม และการตกแต่งภายในรวมทั้งการจัดหาครุภัณ ฑ์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่ทาการของหน่วยงานราชการ มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 936,607 ตารางเมตร และมีพื้นที่ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตารางเมตร โดยเริ่มเปิดใช้อาคารประมาณเดือนกรกฎาคม 2551
ดังนั้ น เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการรัก ษาความปลอดภั ย ชี วิต และทรัพ ย์สิ น ของข้ าราชการ
พนั กงานและประชาชน ธพส.จึงกาหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การตรวจสอบ และเตรี ย มการปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น
การเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย บุค คลสาคัญ การรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ รวมถึงการประเมินภัยคุกคามในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอบเขตงานงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประกอบไปด้วย
1) สถานที่ ตั้ ง ลั ก ษณะของพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
1.1 พื้ นที่ โดยรอบ อาคารภ ายในศู น ย์ ร าชการฯ: ตามแผน ผั ง ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
1.2 พื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน A ประกอบด้วย 3 อาคาร ดังนี้
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AM)
 ลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AO)
 อาคารจอดรถ AC
1.3 พื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน B ประกอบด้วย 9 อาคาร ดังนี้
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM)
 อาคารธนพิพัฒน์ (BTP)
 ลานรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)
 อาคารจอดรถ BC
 อาคารศูนย์ประชุม ชั้น 1 (BB)
 อาคารบาบัดน้าเสีย (BW)
 อาคารพักขยะมูลฝอย (BG)
 อาคารวิศวกรรม (BU)
 Corridor Utility
 Bus Terminal
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BTP = อาคารธนพิพัฒน์
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Bus Terminal
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2) งานดู แ ลการประสานงานการรัก ษาความปลอดภั ย แก่ บุ ค คลส าคั ญ เมื่ อมาปฏิ บั ติ
ภาระกิจภายในศูนย์ราชการฯ
3) งานดูแลการประสานงานการรักษาความปลอดภัยต่อกรณีเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆที่
กระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของศูนย์ราชการ
4) งานดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ราชการฯ
การดาเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร มีลักษณะของงานประจาดังนี้
จัดให้มเี จ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภั ย ดู แลและควบคุ ม การเข้ า – ออก
อาคารของบุคคลและพัสดุ
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอานวยความสะดวกในเรื่อง
การจราจร และการจอดรถ ให้มีความคล่องตัว และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภั ย ตรวจตราความเรีย บร้อ ยภายใน
อาคาร และพื้นที่โดยรอบอาคารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแล และป้องกันความเสียหายจาก
การถูกทาลาย โจรกรรม หรือสูญหายของทรัพย์สินของ ธพส.หรือของหน่วยงานราชการผู้เช่าพื้นที่ของ
ธพส.
 จัดให้มเี จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้องกันและตรวจสอบบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญ าตหรือ บุ คคลที่มีพฤติกรรมที่ น่าสงสัย ตลอดจนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาภายในตัว
อาคาร และพื้นที่โดยรอบอาคารในศูนย์ราชการฯ
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยทั่วไปภายในตัว
อาคารและบริ เวณโดยรอบอาคาร และระงั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น โดยฉั บ พลั น และแจ้ ง
ผู้บังคับบัญชาโดยทันที เช่น เกิดเหตุอัคคีภัย การโจรกรรม และอื่นๆ
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกากับ ดูแล รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนไม่
เกิน 7 คน (TAXI), รถจักยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถรับจ้างอื่นๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการฯ หรือใกล้เคียง
พื้นที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของ ธพส. โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากผู้ขับ
รถรับจ้าง
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แผนงานการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดให้ มีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดให้ โทษในร่างกายเจ้าหน้ าที่ รักษา
ความปลอดภัยทุกคน โดยโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือสถาบันอื่นที่ได้รับอนุญาต
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) ทบทวนด้านการรักษาความปลอดภัย การตรวจค้น การควบคุมคนร้าย การป้องกัน
ตัว ปีละ 2 ครั้ง
3) ฝึ กอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง และการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ปีละ 1 ครั้ง
4) ฝึกอบรมด้านวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการ
อบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
มาตรฐานของการทางาน
 การรักษาความปลอดภัยและจราจร
1) เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ภายใน 90 วันนับแต่วันเริ่มงานของบุคลากรนั้นๆ
2) ต้องจั ดหาเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ วางแผนบริห ารงานรักษา
ความปลอดภั ย ในศู น ย์ ร าชการฯ รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาตลอดจน
เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ย ของแต่ ล ะอาคาร ซึ่ งต่ อ ไปจะเรียกว่า ผู้ จั ด การ/
ผู้ควบคุม
3) รายงานเหตุการณ์ และผลการปฏิ บั ติงานประจ าวั นซึ่ งอย่างน้ อยต้องประกอบด้ วย
ใบบั นทึ กเวลาของบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติงาน เหตุ การณ์ ผิ ดปกติ สภาพการจราจร ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ให้กับผู้ว่าจ้างทราบก่อนเวลา 10.00 น. รวมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน
4) กากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ระดับหั วหน้าทาการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และการปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ
5) พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องบันทึกเวลาด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือก่อน
เข้าปฏิบัติหน้าที่และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ณ.จุดกาหนด
6) แต่งกายตามระเบียบโดยเคร่งครัด และสะอาดเรียบร้อย และมีกริยา วาจาสุ ภาพ
เรียบร้อย
7) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่ม เสพ สุรา หรือของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดให้
โทษทั้งก่อน และในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือหลับขณะปฏิบัติหน้าที่
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ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฎิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและจราจร ศวบ.
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คู่มือปฏิบัติงาน Relation Manager (RM)
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คู่มือการปฏิบัติงาน Relation Manager (RM)

งานบริหารจัดการงานให้บริการหน่วยงานภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ และพื้นที่ส่วนกลางในช่วงที่ผ่าน
มานั้ น ยั ง ขาดการประสานงาน การติ ด ตาม ตรวจสอบในการแก้ ไขปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ ปรั บ ปรุ ง
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนงาน ส่งผลให้คุณภาพ
งานบริการไม่มีประสิทธิภาพ และขาดมาตรฐานในการให้บริการ
ธพส. ได้มีการปรับผังองค์กรใหม่โดยจัดตั้งส่วนงาน Relation Manager (RM) เพื่อทาหน้าที่เป็น ผู้
ประสานงานและรับผิดชอบงานในแต่ละพื้นที่โดยตรง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการให้บริการแก่
หน่ ว ยงานภายในพื้ น ที่ ศูน ย์ ราชการฯ และพื้ นที่ ส่ วนกลาง ให้ เกิดความพึ งพอและเกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่
ผู้ใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ
วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้กระบวนการในการปฏิบัติงานของ RM ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง และข้อร้องเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการให้บริการ
คานิยาม
1. RM หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แต่หน่วยงาน
2. Call Center หมายถึง ระบบรับข้อร้องเรียนของ ธพส.
3. ศวบ. หมายถึง ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
4. ฝสอ. หมายถึง ฝ่ายสื่อสารองค์กร
5. หน่วยงาน หมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ
ขอบเขตงาน Relation Manager (RM)
1.1 ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีข้อมูลเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ในเชิง
ลึกที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
1.2 ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้หน่วยงานที่
รับ ผิ ด ชอบได้ โดยประสานงานกั บ ผู้ รับ จ้ างของหน่ ว ยงานและของ ธพส. เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลในการให้บริการ
1.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของ ธพส. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและเพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนั้น
1.4 บริหารจัดการในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามแผนและจัดทารายงานประจาวันตามที่
กาหนด
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1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้อาคารที่ถูกต้องในด้าน
ไฟฟ้ า ประปา อาชี ว อนามั ย จั ด การระบบดั บ เพลิ ง การอพยพหนี ไฟ ฯลฯ เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย
โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการ
1.6 ประสานงาน ติดตาม และร่วมสั งเกตุการณ์ การทา PM และ CM ของ Outsource หรือการ
ปรับปรุง การบารุงรักษาใดๆ หรือการทาโครงการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของกองอานวยการใน
หน่วยงาน หรือบริเวณส่วนกลางที่อาจกระทบต่อหน่วยงานที่ RM รับผิดชอบ
1.7 ติดตามหนังสือต่างๆ ทั้งก่อนและหลัง ในหน่วยงานที่ RM ดูแลรับผิดชอบ ที่ส่งมาถึง ธพส. มิให้
ล่าช้าในการดาเนินการตอบหรือดาเนินการใดล่าช้า ที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ธพส.
1.8 ดาเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การบริหารงาน Relation Manager (RM)

กระบวนการบริหารงาน Relation Marketing (RM)

กระบวนการเชิงรับ
การแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน

กระบวนการเชิงรุก
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน

กระบวนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน
ภำยในพืน้ ที่หน่วยงำน

กระบวนกำรตัวแทน RM เข้ำพบปะ เยี่ยมเยียนผู้บริหำร
ของหน่วยงำน เพือ่ ชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำน

กระบวนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน
พืน้ ที่ส่วนกลำง

กระบวนกำรเพิม่ ควำมพึงพอใจให้กับหน่วยงำน
และผู้ใช้บริกำรภำยในศูนย์รำชกำร
กำรยิงโอโซน
กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
กำรล้ำงทำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศ
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน
ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียนภายในพื้นที่ห น่วยงานและพื้นที่ส่วนกลาง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามลาดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด มีดังนี้

166

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศวบ. REV05

คู่มือการใช้และบารุงรักษายานพาหนะ
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คู่มือการใช้การบารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์อานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร (ศวบ.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ
ด้านยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้การ
บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการดูแลและบารุงรักษาอย่างถูกต้อง
ศวบ. รับ ผิ ด ชอบในการดูแ ล การใช้ การบ ารุงรักษา ตรวจสอบ ติ ดตาม แก้ ไขปั ญ หา หรือ
จัดเตรียมอะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น ไว้เพื่อการใช้ การซ่อมตามระยะทาง หรือระยะเวลา ตาม
บริษัทผู้ผลิตกาหนด พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ตรวจดูแลก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน รวมทั้งรายงาน
การใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการโดยชอบ
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องรับผิดชอบต่อยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายให้ทาการขับขี่
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะนายานพาหนะส่วนกลางออกไปปฏิบัติงานหรือยินยอมให้ผู้อื่นทาการขับขี่
ยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานก่อน
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องนายานพาหนะเข้าจอดเก็บในสถานที่จัดเก็บทันทีเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
ห้ามนาไปจอดเก็บที่อื่น
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องดูแลความสะอาดและบารุงรักษายานพาหนะประจาวันตลอดจนบันทึก
การใช้ยานพาหนะตามความเป็นจริงทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ
 ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องไม่เสพสุราของมึนเมายาเสพติดยาประเภทระงับหรือบีบประสาทในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่

การบารุงรักษายานพาหนะ
การบารุงรักษายานพาหนะรถยนต์นั่งทั่วไป รวมถึงรถรับ - ส่งภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้มีอายุการใช้งานได้นานและคุ้มค่า การบารุงรักษาจาเป็นต้องศึกษา เพื่อให้
ทันต่อการวิวัฒ นาการที่ก้าวหน้า คอยสังเกต เอาใจใส่ตรวจตราอยู่เสมอจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้จาเป็นต้องมีการกาหนดดังนี้
 การตรวจรถยนต์ประจาวัน
 การตรวจรถยนต์ประจาสัปดาห์
 การตรวจระมัดระวังขณะขับรถ
 การบารุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลา
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การตรวจรถยนต์ประจาวัน
 การตรวจระดับน้าในหม้อพักน้า
 ตรวจระดับน้ามันเครื่อง
 ตรวจไฟสัญญาณต่างๆ ที่หน้าปัทม์
 ตรวจยางในที่นี้เพียงแต่ดูว่าทั้ง 4 ล้อมีลมและสภาพเรียบร้อย
 ตรวจเบรคมือ
 ตรวจรอยรั่วต่างๆ โดยสังเกตที่พื้นใต้ท้องรถ เช่นรอยรั่วน้ามันเครื่อง น้ามันเกียร์ เฟืองท้าย รอยรั่ว
ของน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น เมื่อพบแล้วต้องรีบแก้ไข
การตรวจรถยนต์ทุกสัปดาห์
 ตรวจวัดลมยางตามที่บริษัทผู้ผลิตกาหนด
 ตรวจระดับน้ามันเบรก
 ตรวจระดับน้ากลั่นแบตเตอรี่
 ตรวจวัดระดับน้ามันเกียร์อัตโนมัติ
 ตรวจสภาพสายพานต่างๆ เช่น สายพานพัดลม สายพานแอร์ สายพาน Power steering
การตรวจและระมัดระวังขณะขับรถยนต์
 ควรสังเกต ไฟเตือนและเครื่องวัดต่างๆ
 ขณะที่ขับรถไปพวงมาลัยดึงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่
 ควรสังเกตมีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นน้ามัน
 มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่
 ควรเอาเท้าออกจากคลัช เมื่อเข้าเกียร์สูงสุด ไม่ควรพักเท้าไว้ที่คลัชหรือเบรก
 ก่อนออกรถควรปรับกระจกมองหลังให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ปรับเก้าอี้ให้นั่งสบายพอเหมาะ
 ขณะเครื่องยนต์ร้อนจัด ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้าทันที จะทาให้ไอน้าร้อนพุ่งลวกได้
 ไฟเตือนระบบสูญญากาศติด ต้องหาสาเหตุ เพราะประสิทธิภาพของการเบรกไม่ดี
 ไม่ควรบรรทุกหนักจนเกินไปจะทาให้ประสิทธิภาพของเบรกลดลง
การบารุงรักษาตามระยะทางหรือตามระยะเวลา
การบารุงรักษาอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ จะทาให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยประหยัดน้ามันและ
ยืดอายุการใช้งาน ดังนั้นควรนารถเข้าตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทางหรือระยะเวลาการบารุงรักษา
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แนวทางการจัดเตรียมอะไหล่
แนวทางการจัดเตรียมอะไหล่ พิจารณาจากสถิติการใช้ยานพาหนะแต่ละคัน โดยดูจากสมุดบันทึกการ
ใช้ยานพาหนะ ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าวสามารถนามาวางแผน จัดเตรียม วัสดุหรืออะไหล่ เช่น น้ามันเครื่อง
ไส้กรองน้ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ กรองน้ามันเชื้อเพลิง สายพาน ต่างๆ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และอื่นๆ
ข้อแนะนาในการใช้ยานพาหนะ
1. การปรับเบาะนั่ง

การปรับเบาะคนขับเพื่อให้ได้ระดับพอเหมาะแก่การควบคุมแป้นต่างๆ ที่เท้า พวงมาลัยและแผงหน้าปัทม์
ข้อควรระวัง อย่าปรับบอกขนาดขับขี่จะทาให้เสียการควบคุมรถได้
2. การปรับหมอนพิง

การปรับหมอนพิงศีรษะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย ควรปรับเบาะพิงศีรษะก่อนการขับขี่ และให้อยู่
แนบชิดกับศีรษะ
3. การใช้เข็มขัดนิรภัย
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เพื่อลดโอกาสที่จะบาดเจ็บสาหัสจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดรถอย่างกะทันหัน การใช้เข็มขัดนิรภัย ให้
ดึงสายเข็มขัดและสอดหัวเข็มขัดเข้ากับหัวล็อคที่ติดอยู่กับพื้นรถข้างเบาะหน้า การคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งสาย
คาดไหล่และสายคาดสะโพก เพื่อการใส่เข็มขัดเลื่อนหลุดในกรณีเกิดอุบัติเหตุ กดปุ่มล็อคที่ตัวหัวเราะใส่เข็ม
ขัดจะถูกรั้งกลับเข้าที่ ถ้าหากสายเข็มขัดหลังกลับไม่สุดให้ตรวจดูว่าสายบิดพันกันหรือเปล่า
4. การปรับพวงมาลัย

ให้จับพวงมาลัยแล้วปลดล็อคพวงมาลัยก่อน พร้อมเลื่อนพวงมาลัยขึ้น – ลงให้ได้ระดับที่ต้องการแล้วล็อค
พวงมาลัยเหมือนเดิม
ข้อควรระวัง ไม่ควรปรับพวงมาลัยขนาดรถวิ่ง
5. การปรับกระจกมองข้างและมองหลัง

ก่อนออกรถควรปรับกระจกมองข้าง – มองหลัง ให้อยู่ในทัศนวิศัยที่เหมาะสม สามารถมองเห็นชัดเจน ข้อควร
ระวัง อย่าปรับกระจกมองข้าง มองหลังขนาดกาลังแล่น อาจเป็นเหตุให้คนขับเสียการควบคุมและเกิด
อุบัติเหตุได้
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6. เกียร์อัตโนมัติ

เกียร์อัตโนมัติในรถมีระบบล็อคคันเกียร์เพื่อป้องกันการเข้าเกียร์ผิด ถ้าคันเกียร์ไม่ได้อยู่ในตาแหน่ง P ไม่
สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
เครื่องหมายบอกตาแหน่งเกียร์จะปรากฏขึ้นบนแผงมาตรวัดที่หน้าปัทม์
P : จอด สตาร์ทเครื่องและดึงกุญแจออก
R : เกียร์ถอยหลัง
N : เกียร์ว่าง
D : ขับขี่ปกติ (เข้าเกียร์โอเวอร์ไดร์ฟได้)
2 : เพิ่มกาลังเบรกด้วยเครื่องยนต์ยิ่งขึ้น
L : ให้กาลังเบรกด้วยเครื่องยนต์สูงสุด
7. เกียร์ธรรมดา

การเลื่ อ นเปลี่ ย นเกีย ร์ ตามภาพ ขณะเข้าเกี ยร์ห รือเปลี่ ยนเกี ยร์ให้ เหยีย บคลั ช จนสุ ดแล้ ว ค่ อยๆ
ผ่อนคลัชช้าๆ พร้อมทั้งเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ ไม่ควรวางเท้าบนแป้นคลัชขนาดขับขี่ เพราะอาจ
ทาให้คลัชสึกหรอ และห้ามใช้วิธีเลี้ยคลัชขนาดหยุดรถบนพื้นที่ลาดเอียง ควรใช้เบรคมือแทน
การเปลี่ยนเกียร์ขึ้น - ลงเร็วหรือช้าเกินไปจะเป็นการฉุดลากเกียร์และอาจทาให้เครื่องยนต์กระตุกได้
การเร่งความเร็วรอบสูงสุดในแต่ละเกียร์เป็นประจา จะทาให้ เครื่องยนต์สึกกร่อนมากและสิ้นเปลืองน้ามัน
เชื้อเพลิง
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8. การใช้รถในระยะแรก
ให้ขับขี่ด้วยความนุ่มนวลและหลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วสูง เพียงแต่ปฏิบัติตามคาแนะนา ก็จะสามารถยืดอายุ
รถและประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
การใช้รถใหม่ในระยะ 2,000 กิโลเมตรแรก
- อย่าใช้ความเร็วเกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ให้รักษาความเร็วรอบเครื่องยนต์ไว้ในช่วง 2,000 ถึง 4000 รอบต่อนาที
- อย่าเหยียบคันเร่งจนสุดขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
- หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันในช่วง 300 กิโลเมตรแรก
- อย่าใช้เกียร์สูง(เกียร์ธรรมดา)ในช่วงความเร็วต่า
- อย่าขับรถด้วยความเร็วคงที่นานๆ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม
- อย่าใช้รถเพื่อการลากจูงในการขับขี่ช่วง 800 กิโลเมตรแรก
9. การเลือกใช้น้ามันเครื่อง
เลือกใช้น้ามันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SH, “Energy-conserving II” หรือ SJ, “Energy-conserving”
หรือน้ามันเครื่องเกรดรวม ILSAC
ค่าความหนืดที่แนะนา (SAE ) :

เครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันเครื่อง SAE5W-30 สาหรับเครื่องยนต์ใหม่ เมื่อใช้งานไปแล้วปริมาณน้ามันเครื่องลดลง
มากผิดปกติ ควรเปลี่ ยนไปใช้น้ ามัน เครื่อง SAE15W-40 หรือเบอร์ที่ มีความหนื ดเพิ่มขึ้น เมื่อเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่องครั้งถัดไป
10. วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์
(ก.) ก่อนสตาร์ทเครื่อง
1. ใส่เบรคมือให้มั่นคง
2. ควรปิดไฟและอุปกรณ์อานวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศวิทยุ
3. เกียร์ธรรมดา : เหยียบคลัชจนสุดแล้วเข้าเกียร์ว่าง เหยียบคลัชค้างไว้จนกระทั่งสตาร์ท
เครื่องยนต์ติด
เกียร์อัตโนมัติ : ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เกียร์อยู่ในตาแหน่ง (P ) ก่อนแล้วค่อยปรับคันเกียร์ไป
ยังตาแหน่ง (DหรือR) ที่ต้องการ
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4. เฉพาะเกียร์อัตโนมัติ : ให้เหยียบแป้นเบรกค้างไว้เพื่อไม่ให้รถเคลื่อนที่ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์
(ข.) การสตาร์ทเครื่องยนต์
ก่อนสตาร์ทเครื่องต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคาแนะนาในข้อกอไก่ ก่อนสตาร์ทเครื่อง
ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องโดยทั่วไป
ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Multi port จากควบคุมอัตราการผสมระหว่างอากาศกับน้ามันเชื้อเพลิง
ขณะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถสตาร์ทขนาดเครื่องเย็นหรือร้อนได้ดังต่อไปนี้
1. สตาร์ทเครื่องโดยบิดกุญแจไปที่ตาแหน่ง “start” โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วปล่อยมือเมื่อ
เครื่องยนต์ติด
2. หลังจากเดินเครื่องประมาณ 10 วินาที รถก็พร้อมจะออกวิ่ง
11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น
(ก) ถ้าเครื่องยนต์ไม่หมุนหรือหมุนช้าผิดปกติ
1. ตรวจดูว่าขั้วแบตเตอรี่แน่นและสะอาดหรือไม่
2. ถ้าขั้วแบตเตอรี่แน่นและสะอาดดีให้เปิดไฟส่องสว่างภายใน
3. ถ้าไฟไม่ติด หรี่ หรือติดแล้วดับไปเมื่อสตาร์ทเครื่อง แสดงว่าแบตเตอรี่หมดประจุ อาจต้องพ่วง
แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ท หรือถ้าใช้เกียร์ธรรมดา และไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์กาจัดก๊าซพิษแบบ 3 ทาง จะไม่สามารถ
เข็นแล้วสตาร์ทได้ ถ้าไฟส่องสว่างเป็นปกติดีแต่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติดก็จาเป็นต้องทาการซ่อมหรือปรับตั้ง
(ข) การสตาร์ทเมื่อน้ามันท่วม
ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด นั่นอาจเป็นเพราะน้ามันท่วม เนื่องจากการสตาร์ทซ้าบ่อยๆ กรณีเช่นนี้ให้
บิดกุญแจไปที่ตาแหน่ง “start” พร้อมกับเหยียบคันเร่งค้างไว้ 15 วินาทีแล้วปล่อย จากนั้นให้ถอนคันเร่งแล้ว
สตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าหลังจาก 15 วินาทีแล้ว เครื่องยังไม่ติด ให้ปล่อยกุญแจ รอสักพักแล้วลองสตาร์ท
ใหม่อีกครั้ง ถ้าเครื่องยนต์ยังคงสตาร์ทไม่ติดจาเป็นต้องทาการซ่อมหรือปรับแต่ง
(ค) ขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่เพื่อสตาร์ท

1. ถ้าพ่วงแบตเตอรี่กับรถอีกคันนึง ต้องระวังอย่าให้รถแตะกัน ปิดไฟและอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ไม่
จาเป็นทั้งหมด
2. ถ้าจาเป็นให้เปิดฝาช่องเติมน้ากลั่น ของแบตเตอรี่ทั้ง 2 ตัวให้หมดทุกฝา แล้วใช้ผ้าวางปิดช่องเติมให้มิดชิด
( ป้องกันอันตรายเมื่อแบตเตอรี่เกิดระเบิดขึ้น )
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3. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถที่พ่วงแบตเตอรี่ประมาณ 2-3 นาที ในขนาดพ่วงแบตเตอรี่นั้นให้ใช้ความเร็วรอบ
เครื่องประมาณ 2,000 รอบต่อนาที โดยเหยียบคันเร่งเบาๆ
4. ต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ตามลาดับ a b c d
a. หนีบปลายสายพ่วงขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่ต้องการพ่วง
b. หนีบปลายสายพ่วงอีกด้านหนึ่งเข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่นามาพ่วง
c. หนีบปลายสายพ่วงขั้วลบ (สีดา) เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ที่นาเข้ามาพ่วง
d. หนีบปลายสายพ่วงขั้วลบอีกด้านหนึ่งเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะ ไม่เคลือบสีของตัวรถที่ต้องการ
พ่วงแบตเตอรี่
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