
ADISA
group

4{ la a,rA

:vruulJlJflusl
:flat0nd1: QPS-DEN-01

iufifforlrronar: 30t04tr4

Quality Procedure
m tffr:.|fl Rev. 00

lil.l1fl

fl :UU?Unl:OOfl tltJlI (Design Process)

uuTnflooYtl

ffiari't tz^" 
^M f-tr1e,d*ilv/

ffnrnru ,

"o-2'.
{01ffi: 

A)V
sloofi.t:ffitun0afl t[lJ tlav2fl ?fl ::rl n-rrmldherGnr: fio-on r:fr'r'hj

วนัท่ีประกาศใช ้ 6/5/14



บันทกึกำรแก้ไข

 ผูจ้ดัการแผนกออกแบบและ

 วิศวกรรม

วนัท่ี ผูรั้บผิดชอบ ต ำแหน่ง รำยละเอียดกำรแกไ้ข
00 30/04/14 คุณสิทธิโชติ เชา้วงศพ์าณิชย์ จดัท าคร้ังแรก

คร้ังท่ี

ระเบียบปฏบัิติ (Procedure) รหัสเอกสำร QPS-DEN-01
วนัทีจ่ัดท ำเอกสำร 30/04/14

แก้ไขคร้ังที่ Rev.  00
หน้ำที่ Bกระบวนกำรออกแบบ (Design Process)

วนัท่ีประกาศใช ้ 6/5/14



ปก
บันทึกกำรแก้ไข
สำรบัญ

1. วตัถุประสงค ์(Objectives) 
2. ขอบเขต (Scope)
3. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4. ค าจ  ากดัความ (Definition)
5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure)
6. เอกสารอา้งอิง (Related Documents)
7. บนัทึก (Records)
8. เอกสารแนบ (Attachment)

  

5
3-5

แก้ไขคร้ังที่

6
6

A
B

สำรบัญ
หนำ้

1
1
1
2

C

ระเบียบปฏบัิติ (Procedure) รหัสเอกสำร QPS-DEN-01
วนัทีจ่ัดท ำเอกสำร 30/04/14

กระบวนกำรออกแบบ (Design Process) Rev.  00
หน้ำที่ C

วนัท่ีประกาศใช ้ 6/5/14



 

ระเบียบปฎบิัติ (Procedure) 
รหัสเอกสาร QPS-DEN-01 

วนัทีจ่ัดท าเอกสาร 30/04/14 

กระบวนการออกแบบ (Design Process) 
แก้ไขคร้ังที ่ Rev.00 
หน้าที ่ 1 / 6 

 

เอกสารฉบบัน้ีใชภ้ายในบริษทั อดิสา กรุ๊ป จ ากดั  หา้มส าเนาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

1.  วตัถุประสงค์ (Objectives)  
เพื่อควบคุมการออกแบบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวศิวกรรมและตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถส่ง

มอบขอ้มูลในการออกแบบไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.  ขอบเขต (Scope) 
ครอบคลุมการออกแบบงานวศิวกรรมโครงการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ ตั้งแต่การพฒันาแนวความคิดส าหรับโครงการใหม่, การออกแบบขั้นตน้ และรายละเอียดการ
ออกแบบ รวมทั้งกระบวนการการออกแบบ และการตรวจสอบแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

3.  ความรับผดิชอบ (Responsibilities) 

3.1 DEN. Mgr.  มีหนา้ท่ี เขา้ประชุมเพื่อรับขอ้มูลและแนวทางการออกแบบเพ่ือก าหนดแผนงานและ    
ระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการ ออกแบบ ตลอดจนตรวจสอบและอนุมติัแบบก่อนจะส่ง
มอบใหก้บัลูกคา้   

3.2 Designer  มีหนา้ท่ี รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมไปถึงการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือ
ออกแบบงานโครงการใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และถูกตอ้งตามหลกั
ทางวศิวกรรม 

3.3 DEN.Admin      มีหนา้ท่ี จดัท าและเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดของทางแผนก เช่น แบบ, ขอ้มูลจากลูกคา้,   
เอกสารถาม-ตอบ, บนัทึกการประชุม เป็นตน้ 

3.4 DEN.Draftman  มีหนา้ท่ี จดัท าแบบร่างทั้งหมดของโครงการ 
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4.   ค าจ ากดัความ (Definition) 
4.1  บริษทัฯ         หมายถึง          บริษทั อดิสา กรุ๊ป จ ากดั 
4.2  DEN         หมายถึง         แผนกออกแบบและวศิวกรรม 
4.3  DEN Mgr.         หมายถึง          ผูจ้ดัการแผนกออกแบบและวศิวกรรม 
4.4  Designer                 หมายถึง          เจา้หนา้ท่ีออกแบบ 
4.5  DEN Admin         หมายถึง          ธุรการแผนกออกแบบและวศิวกรรม 
4.6  GM              หมายถึง         ผูจ้ดัการทัว่ไป 
4.7  Customer         หมายถึง         ลูกคา้  
4.8  Specification          หมายถึง          ขอ้ก าหนด-ขอบเขตของงาน 
4.9  Drawing                 หมายถึง          แบบแปลนของงาน 
4.10  Schedule              หมายถึง          แผนการด าเนินงาน                

                         4.11  Organization        หมายถึง          แผนผงัองคก์ร 
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5.  ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน (Procedure)
5.1  แผนผงัแสดงขั้นตอนการปฏบัิตงิาน

No.
1 -รับขอ้เสนอและความตอ้งการของลูกคา้ -จนท.แผนก DEN -FM-DEN-01 -Specification

 โดยลงทะเบียนโครงการ -จนท.ธุรการแผนก DEN -Drawing

2 -บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บมาส าหรับ -จนท.ธุรการแผนก DEN -FM-DEN-03

 การออกแบบแต่ละโครงการ

3 -กรณีมีขอ้สงสยั ให้สอบถามขอ้มูลเพ่ิม -จนท.ออกแบบ -FM-DEN-02

 เติมจากลูกคา้ -จนท.ธุรการแผนก DEN

4 -ผจก.แผนก DEN แจกจ่ายงานให้ จนท. -ผจก.แผนก DEN -FM-DEN-04 -Specification

 ออกแบบ บนัทึกในเอกสารแบบฟอร์ม -จนท.ออกแบบ -Drawing

 การจ่ายงาน -จนท.ธุรการแผนก DEN

5 -จนท.ออกแบบ ท าการออกแบบและ -จนท.ออกแบบ -FM-DEN-05 -Specification

 ค  านวณรายการออกแบบ และส่งให้ -จนท.เขียนแบบ -FM-DEN-06 -Drawing

 จนท.เขียนแบบ ท าการเขียนแบบ -FM-DEN-08

6 -ผจก.แผนก DEN ตรวจสอบรายละเอียด -ผจก.ทัว่ไป (GM) -FM-DEN-05

 ของแบบ และเอกสารรายการค านวณ -ผจก.แผนก DEN -FM-DEN-06

 ก่อนส่งให้ ผจก.ทัว่ไป (GM) อนุมติั

7 -จดัเตรียมแบบท่ีจะเสนอต่อลูกคา้ -จนท.ออกแบบ -FM-MGT-21

 และบนัทึกในทะเบียนเอกสารออก-งาน -จนท.ธุรการแผนก DEN -FM-DEN-02

 ออกแบบ -FM-DEN-06

8 -ลูกคา้ตรวจสอบแบบ หากมีการเปล่ียน -ผจก.ทัว่ไป (GM) -FM-DEN-07

 แปลงแกไ้ข ให้จดัท าเอกสารการเปล่ียน -ผจก.แผนก DEN -FM-DEN-01

 แปลง-แกไ้ขการออกแบบ แลว้ส่งให้ -จนท.ออกแบบ

 ลูกคา้ลงช่ือ และให้ ผจก.ทัว่ไป พิจารณา -จนท.ธุรการแผนก DEN

 อนุมติั -ลูกคา้

9 -กรณี ไม่อนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลง -จนท.ธุรการแผนก DEN -FM-DEN-07

 จนท.ธุรการแผนก DEN บนัทึกขอ้มูลใน -FM-DEN-01

 แบบฟอร์มเอกสารเขา้-งานออกแบบ และ

 จดัเก็บขอ้มูลเอกสารแยกตามโครงการ

เอกสารฉบบัน้ีใชภ้ายในบริษทั อดิสา กรุ๊ป จ ากดั ห้ามส าเนาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
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5.2 ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
5.2.1  เม่ืองานท่ีรับออกแบบ ผา่นการอนุมติัจาก ผจก.ทัว่ไป (GM) แลว้ แผนกออกแบบและวศิวกรรม รับขอ้เสนอและ 
          ความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้ส่งเอกสารขอ้ก าหนดขอบเขตงาน (Specification) และความตอ้งการของลูกคา้ 
          จนท.ธุรการแผนก DEN ลงทะเบียนเอกสารรับขอ้มูลโครงการท่ีจะออกแบบในทะเบียนเอกสารเขา้-งานออกแบบ 
          (FM-DEN-01) 
 
5.2.2  จนท.ธุรการแผนก DEN ลงบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บมาส าหรับการออกแบบโครงการนั้น ลงในแบบฟอร์ม 

          ขอ้มูลเอกสาร (FM-DEN-03) โดยท าการบนัทึกเลขท่ี, ช่ือโครงการ, ช่ือผูติ้ดต่อและท่ีอยูลู่กคา้ และเอกสารท่ี 

          ไดรั้บมา คือ ขอ้ก าหนดขอบเขตงาน (Specification) และเอกสารแสดงรายละเอียดความตอ้งการของลูกคา้ 
          โดย ผจก.แผนก DEN มอบหมายให ้จนท.ออกแบบ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ลงช่ือผูรั้บในเอกสารขอ้มูลเอกสาร 

          (FM-DEN-03) และจดัเก็บเขา้แฟ้มแยกแต่ละโครงการ 

 
5.2.3  กรณีท่ีมีขอ้สงสยัในขอ้ก าหนดขอบเขตงาน (Specification) หรือ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไม่ชดัเจน ก็จะ 
          สอบถามไปยงัลูกคา้ โดย จนท.ธุรการแผนก DEN ลงทะเบียนการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมลงในเอกสารทะเบียน 
          เอกสารออก-งานออกแบบ (FM-DEN-02) โดยใหแ้นบส าเนาเอกสารการขอขอ้มูลจากลูกคา้ดว้ยทุกคร้ัง 
 
5.2.4  ผจก.แผนก DEN พิจารณาแบ่งงานให ้จนท.ออกแบบ ในแผนกรับผิดชอบงานออกแบบ โดยบนัทึกใน  
          แบบฟอร์มการจ่ายงาน (FM-DEN-04) โดยส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ขอ้ก าหนดขอบเขตงาน (Specification)  
          และเอกสารแสดงรายละเอียดความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงก าหนดวนัท่ีแลว้เสร็จ และให ้จนท.ออกแบบท่ี 
          ไดรั้บมอบหมาย ลงช่ือรับทราบในแบบฟอร์มการจ่ายงาน (FM-DEN-04) และจดัเก็บท่ี ผจก.แผนก DEN และ 
          ให ้จนท.ธุรการแผนก DEN จดัท าส าเนาเอกสารแบบฟอร์มการจ่ายงานเก็บไวอ้า้งอิงใหก้บั จนท.ของแผนก 
          ต่อไป 
 
5.2.5  จนท.ออกแบบ ท าการออกแบบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยท าการค านวณในบนัทึกรายการค านวณ (FM- 
          DEN-05) เม่ือค านวณเรียบร้อยแลว้ จดัส่งให ้จนท.เขียนแบบ (Draftman) ท าการเขียนแบบ โดยใชแ้บบ           
          (FM-DEN-06) และโดย จนท.เขียนแบบ (Draftman) จะตอ้งท าการบนัทึกแบบท่ีท าการเขียนเสร็จแลว้ลง 
          ในฟอร์ม Shop Drawing Status (FM-DEN-08) แลว้จึงจดัส่งให ้ผจก.แผนก DEN ตรวจสอบ      
 
5.2.6  ผจก.แผนก DEN ตรวจสอบใบบนัทึกรายการค านวณ (FM-DEN-05) และแบบ (FM-DEN-06) และส่งให ้
          ผจก.ทัว่ไป (GM) พิจารณอนุมติั 
          - กรณี ผจก.ทัว่ไป (GM) อนุมติั ใหท้ าขอ้ 5.2.7 ต่อไป 
          - กรณี ผจก.ทัว่ไป (GM) ไม่อนุมติั ใหก้ลบัไปท าขอ้ 5.2.5 ใหม่ 
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5.2.7  จนท.ออกแบบ และ จนท.ธุรการแผนก DEN จดัเตรียมแบบ (FM-DEN-06) ท่ีจะเสนอต่อลูกคา้ โดย 
          จนท.ธุรการแผนก DEN ท าการบนัทึกเอกสารท่ีจะจดัส่งใหลู้กคา้ โดยใชแ้บบฟอร์ม Letter of Transmittal  
          (FM-MGT-21) และ จนท.ธุรการแผนก DEN ลงบนัทึกเอกสารท่ีจดัส่งใหลู้กคา้ ในทะเบียนเอกสารออก- 
          งานออกแบบ (FM-DEN-02) 
 

                         5.2.8  กรณี ลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบ หรือเพ่ิมเติมแบบ ให ้จนท.ออกแบบ จดัท าบนัทึกลงในแบบฟอร์ม 
                                   เอกสารการเปล่ียนแปลง-แกไ้ขการออกแบบ (FM-DEN-07) และจดัส่งเอกสารใหก้บัลูกคา้ลงช่ือรับทราบ  
                                   และจดัส่งให ้ผจก.แผนก DEN ตรวจสอบก่อน และจึงน าส่งให ้ผจก.ทัว่ไป (GM) อนุมติัต่อไป      
                                   - กรณี ผจก.ทัว่ไป (GM) อนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลง ใหท้ าขอ้ 5.2.1 ใหม่ 
                                   - กรณี ผจก.ทัว่ไป (GM) ไม่อนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลง ให ้ผจก.แผนก DEN แจง้ให ้จนท.ออกแบบ และ  
                                      จนท.ธุรการแผนก DEN หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก ผจก.แผนก DEN แจง้ใหลู้กคา้รับทราบ 
 

5.2.9  กรณี ผจก.ทัว่ไป (GM) ไม่อนุมติัเอกสารการเปล่ียนแปลง-แกไ้ขการออกแบบ (FM-DEN-07) ให ้จนท.ธุรการ 
          แผนก DEN บนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลง-แกไ้ข ในแบบฟอร์มทะเบียนเอกสารเขา้-งานออกแบบ (FM-DEN 
          -01) และจดัเก็บเอกสารการเปล่ียนแปลง-แกไ้ขการออกแบบ (FM-DEN-07) แยกตามโครงการ เพื่อใชอ้า้งอิง 
          ต่อไป 

  

6. เอกสารอ้างองิ (Related Documents) 
    6.1  QM-ADS              คู่มือคุณภาพบริษทั อดิสา กรุ๊ป จ ากดั 
    6.2  WI-MGT-01         วธีิปฏิบติังานเร่ือง การจดัท าเอกสารระเบียบปฏิบติังานและวิธีการปฏิบติังาน     
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ระเบียบปฎบิัติ (Procedure) 
รหัสเอกสาร QPS-DEN-01 

วนัทีจ่ัดท าเอกสาร 30/04/14 

กระบวนการออกแบบ (Design Process) 
แก้ไขคร้ังที ่ Rev.00 
หน้าที ่ 6 / 6 

 

เอกสารฉบบัน้ีใชภ้ายในบริษทั อดิสา กรุ๊ป จ ากดั  หา้มส าเนาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

7. บันทกึ (Records) 
เร่ือง ผู้รับผดิชอบ สถานที่เกบ็ ระยะเวลาจัดเกบ็ วธิีการเกบ็ 

7.1  ทะเบียนเอกสารเขา้-งานออกแบบ 
(FM-DEN-01) 

DEN Admin แผนก DEN. อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 

7.2  ทะเบียนเอกสารออก-งานออกแบบ 
(FM-DEN-02)  

DEN Admin แผนก DEN. อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 

7.3  ขอ้มูลเอกสาร 
(FM-DEN-03)  

DEN Admin แผนก DEN. อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 

7.4  แบบฟอร์มการจ่ายงาน 
(FM-DEN-04)  

DEN Admin แผนก DEN. อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 

7.5  รายการค านวณ 
(FM-DEN-05)  

DEN Admin แผนก DEN. อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 

7.6  แบบ DEN Admin แผนก DEN อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 
(FM-DEN-06)     

7.7  เอกสารการเปล่ียนแปลง-แกไ้ขการออกแบบ DEN Admin แผนก DEN อยา่งนอ้ย 1 ปี เรียงตามวนัท่ี, 
(FM-DEN-07)    แยกตามโครงการ 

7.8  SHOP DRAWING STATUS DEN Admin แผนก DEN อยา่งนอ้ย 1 ปี แยกตามโครงการ 
(FM-DEN-08)     

 
 
8. เอกสารแนบ (Attachment) 

8.1  FM-DEN-01  ทะเบียนเอกสารเขา้-งานออกแบบ 
8.2  FM-DEN-02 ทะเบียนเอกสารออก-งานออกแบบ 
8.3  FM-DEN-03 ขอ้มูลเอกสาร 
8.4  FM-DEN-04 แบบฟอร์มการจ่ายงาน 
8.5  FM-DEN-05 รายการค านวณ 
8.6  FM-DEN-06 แบบ 
8.7  FM-DEN-07 เอกสารการเปล่ียนแปลง-แกไ้ขการออกแบบ 
8.8  FM-DEN-08         SHOP DRAWING STATUS    
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