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µíÒáË¹�§ ¡�ÍÊÃ�Ò§ 
âÃ§à¡çº¢ÂÐ ¤ÃºÇ§¨Ã

KEYPLAN

ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

âÃ§à¡çº¢ÂÐ ÃÕä«à¤ÔÅ
¾ÅÒÊµÔ¡ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ

¡ÅØ�ÁÍÒ¤ÒÃ¼ÅÔµ¹éíÒ»ÃÐ»Ò

ÍÒ¤ÒÃËÁÑ¡»Ø�Â¢ÂÐáË�§

à¤Ã×èÍ§ªÑé§ ¹éíÒË¹Ñ¡ (¢Í§à ỐÁ ÁÕã¹¾×é¹·Õè)

âÃ§»Ø�ÂËÁÑ¡ RDF

¨Ø´Å�Ò§ Ã¶¢ÂÐ

ÍÒ¤ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ

á¹Ç¡�ÍÊÃ�Ò§ ÃÑéÇ »�´âÃ§

µíÒáË¹�§¡�ÍÊÃ�Ò§»ÃÐµÙ à¢�ÒÍÍ¡

á¹Ç¡�ÍÊÃ�Ò§ ÅÒ¹ ¤ÊÅ. ÀÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃ

á¹Ç¡�ÍÊÃ�Ò§ ÃÑéÇ»�́ Å�ÍÁ ÃÍº â¤Ã§¡ÒÃ

áººáÊ´§ ¼Ñ§µíÒáË¹�§·ÕèµÑé§â¤Ã§¡ÒÃ
Scale No
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :
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1. ¢¹Ò´·ÕèáÊ´§ÃÐºØË¹�ÇÂà»�¹àÁµÃ Â¡àÇ�¹áµ�·Õè¡íÒË¹´ãË�à»�¹Ë¹�ÇÂÍÂ�Ò§Í×è¹

2. ¡ÒÃÇÑ´ÃÐÂÐÃÐËÇ�Ò§â¤Ã§ÊÃ�Ò§â´Â·ÑèÇä»ãË�¶×Í¨Ò¡ Ø̈´ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¶Ö§ Ø̈´ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ÊíÒËÃÑºÃÐÂÐÍ×è¹ãË�¶×Í
    µÒÁáººáÊ´§ áµ�¶�Ò»ÃÒ¡®Ç�ÒµÑÇàÅ¢ã´à¡Ô´¢Ñ´áÂ�§¡Ñ¹ ãË�¼Ù�ÃÑº �̈Ò§µÔ´µ�Í»ÃÖ¡ÉÒ¼Ù�ÍÍ¡áºº à¾×èÍ
    ·íÒ¡ÒÃá¡�ä¢¡�Í¹·Õè¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµ�Íä»

3. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§ Ù́áººáÅÐÃÒÂ¡ÒÃãË�ÅÐàÍÕÂ´¶Õè¶�Ç¹ áÅÐà¢�Òã¨â´ÂµÅÍ´ ËÒ¡äÁ�à¢�Òã¨ËÃ×ÍÁÕ¢�Í
   Ê§ÊÑÂã´æ à¡Ô´¢Öé¹ äÁ�Ç�Ò¨Ðà»�¹ã¹áººËÃ×Íã¹ÃÒÂ¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§ ãË�¼Ù�ÃÑº �̈Ò§µÔ´µ�ÍÊÍº¶ÒÁ ä �́¨Ò¡
   ¼Ù�ÍÍ¡áºº à¾×èÍ·Õè¨Ðá¡�¢�ÍÊ§ÊÑÂ¹Ñé¹ 

4. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§ Ñ̈´ËÒÇÑÊ Ǿ áÅÐÍØ»¡Ã³�·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ  áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃãª�§Ò¹µÒÁ·Õèä �́
   ÃÐºØäÇ�ã¹áºº â´ÂÇÑÊ Ǿ Ñ́§¡Å�ÒÇµ�Í§ä �́ÃÑº ÁÍ¡. µÒÁ·Õè»ÃÐ¡ÒÈäÇ�ËÃ×Í µ�Í§ÁÕÁÒµÃÒ°Ò¹ÃÍ§ÃÑº
   ¶�ÒËÒ¡¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ä»ãª�  ÇÑÊ ǾÍ×è¹ã´·Õè¹Í¡àË¹×Íä»¨Ò¡ÃÙ»áºº ·Õè¡íÒË¹´äÇ� ãË�¼Ù�ÃÑº �̈Ò§ 
   ·íÒË¹Ñ§Ê×Í¢ÍÍ¹ØÁÑµÔà»�¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ µ�Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨¡ÒÃ �̈Ò§áÅÐµ�Í§ä´�ÃÑº¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
   áÅ�Çà·�Ò¹Ñé¹ Ö̈§¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒÇÑÊ Ǿ ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³�¹Ñé¹ä»ãª�ä �́ à¾×èÍ·Õè¨Ðãª�§Ò¹ËÒ¡äÁ�ä �́ÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ
   ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨¡ÒÃ¨�Ò§µ�Í§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÃ×éÍ¶Í¹ÍÍ¡ â´Â¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§
   ¨Ðµ�Í§à»�¹¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍºáµ�à¾ÕÂ§¼Ù�à ṌèÂÇ

 

5. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§·íÒ¡ÒÃ»�¡¼Ñ§  áÅÐÇÒ§ÃÐ´ÑºÍÒ¤ÒÃãË�¶Ù¡µ�Í§µÒÁáºº  ¤ÇÃÂÖ´àÍÒÃÐ Ñ́º ·Õèãª�Í�Ò§ÍÔ§
    ã¹áºº¡�ÍÊÃ�Ò§à»�¹à¡³±� «Öè§µ�Í§ä»Í�Ò§ÍÔ§¡ÑºËÁØ´ÃÐ Ñ́º·Õè¡íÒË¹´µÒÁÊÀÒ¾ ·ÕèË¹�Ò§Ò¹ ¶�ÒËÒ¡
    ÁÕ¢�ÍµÔ´¢Ñ´»ÃÐ¡ÒÃã´ãË�»ÃÖ¡ÉÒ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ àÁ×èÍ·íÒ¡ÒÃ»�¡¼Ñ§ áÅÐÇÒ§ÃÐ Ñ́ºÍÒ¤ÒÃàÊÃç¨àÃÕÂºÃ�ÍÂ
    áÅ�ÇãË�á¨�§¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ µÃÇ¨ÊÍº ¡�Í¹·Õè¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§µ�Íä»

6. ¡�Í¹·Õè¨Ð·íÒ¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ·Ø¡¤ÃÑé§ ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§¨Ðµ�Í§¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃ¾Ã�ÍÁÃÙ»áººµíÒáË¹�§ ¢Í§
    â¤Ã§ÊÃ�Ò§à¾×èÍ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ�Í¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡�Í¹ à¾×èÍ·Õè¨Ð·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáººâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ àËÅç¡àÊÃÔÁ 
    ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ áÅÐÍ×è¹æáÅ�Ç Ö̈§¨Ð ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµä´� â´Âä �́ÃÑºÍ¹ØÒµÔ¨Ò¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡�Í¹
    «Öè§¶�ÒËÒ¡µÃÇ¨ÊÍºáÅ�ÇÁÕ¢�Íº¡¾Ã�Í§ ËÃ×ÍäÁ�àÃÕÂºÃ�ÍÂà¡Ô´¢Öé¹ã¹Ê�Ç¹·Õè¨Ðà·¤Í¹¡ÃÕµ à»�¹Ë¹�Ò·Õè¢Í§
    ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹·Õè¨ÐäÁ�Í¹ØÁÑµÔãË�·íÒ¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ ¨¹¡Ç�Ò¨ÐÁÕ¡ÒÃá¡�ä¢

7. ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡·Õèä �́·íÒ¡ÒÃ¶Í´áººËÅ�Í¤Í¹¡ÃÕµáÅ�Ç ËÒ¡à¡Ô´ÁÕâ¾Ã§ã¹à¹×éÍ¤Í¹¡ÃÕµ «Öè§¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
   ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅ�ÇàËç¹Ç�Òà»�¹ÍÑ¹µÃÒÂµ�Í¡ÒÃÃÑº¹éíÒË¹Ñ¡¢Í§â¤Ã§ÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§¨Ðµ�Í§·íÒ¡ÒÃá¡�ä¢ 
    µÒÁ¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ â´ÂäÁ�ÁÕ¢�Íâµ�áÂ�§ã´æ

8. ÇÑÊ Ǿ¡�ÍÊÃ�Ò§·Õèãª�ã¹â¤Ã§¡ÒÃ «Öè§¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ãË�·íÒ¡ÒÃ·´ÊÍº ¨Ðµ�Í§¹éíÒä»·´ÊÍº  ·ÕèË¹�ÇÂ§Ò¹¢Í§
    ÃÑ°ºÒÅ·Õè¹�Òàª×èÍ¶×Í áÅÐ¹íÒ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒÁÍºãË�¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ â´Â¼Ù�ÃÑº¨�Ò§µ�Í§ÃÑº¼Ô´ªÍº¤�Òãª� �̈ÒÂ

9. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§·íÒ¡ÒÃÅ�ÍÁÃÑéÇ·ÖºÊÙ§äÁ�µèíÒ¡Ç�Ò 2 àÁµÃ·ÕèÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§µÅÍ´á¹Çà¢µ¡�ÍÊÃ�Ò§ 
    áÅÐ»�´»ÃÐ¡ÒÈáÊ´§à¢µ¡�ÍÊÃ�Ò§äÇ� ³ à¢µ¡�ÍÊÃ�Ò§ãË�àËç¹ªÑ´à¨¹ (â´Â¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº¾×é¹·ÕèË¹�Ò§Ò¹)

10. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§»�´»ÃÐ¡ÒÈ ¢¹Ò´ 1.00 Á.x 2.00 Á. í̈Ò¹Ç¹  2 á¼�¹·ÕèºÃÔàÇ³·Ò§à¢�ÒË¹�ÇÂ§Ò¹
      ¡�ÍÊÃ�Ò§ «Öè§ãË�à¢ÕÂ¹¢�Í¤ÇÒÁ Ñ́§µ�Íä»¹Õé 
      á¼�¹·Õè 1 ãË�á �̈§ª¹Ô´¢Í§§Ò¹¡�ÍÊÃ�Ò§ í̈Ò¹Ç¹ªÑé¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃ ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¡�ÍÊÃ�Ò§¼Ù�´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 

       ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
      á¼�¹·Õè 2 ãË�à¢ÕÂ¹¢�Í¤ÇÒÁ "à¢µ¡�ÍÊÃ�Ò§ ÍÑ¹µÃÒÂË�ÒÁà¢�Ò¡�Í¹ä´�ÃÑºÍ¹ØÒµ" 
      â´Âá¼�¹»�ÒÂ·Ñé§  2 á¼�¹ ¨Ðµ�Í§ãª�¢¹Ò´µÑÇÍÑ¡ÉÃ·ÕèãË� áÅÐÁÍ§àËç¹ªÑ´à¨¹

11. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§¨Ñ´¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÁÕãË�¼Ù�·ÕèäÁ�ÁÕÊ�Ç¹à¡ÕèÂÇ¢�Í§à¢�Òä»ÀÒÂã¹Ë¹�ÇÂ§Ò¹¡�ÍÊÃ�Ò§
      â´Âà©¾ÒÐà ḉ¡àÅç¡

12.  ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§à¢�ÒÃÑº¿�§¡ÒÃªÕéá¨§áºº µÃÇ¨ÊÍºáººÃÙ» ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íºáºº
      áÅÐÊ¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤µ�Ò§æâ´ÂÅÐàÍÕÂ´·Ø¡á¼�¹ ãË�ÊÍ´¤Å�Í§
      ¡Ñ¹µÒÁ Ø̈´»ÃÐÊ§¤�¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áºº ÃÐÂÐáÅÐ¢¹Ò´ã¹áººãË�¶×ÍµÑÇàÅ¢ã¹áºº
      ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à»�¹à¡³±� ËÒ¡ÁÕ¢�Í¢Ñ´áÂ�§ËÃ×ÍäÁ�à¢�Òã¨ã¹Ê�Ç¹ã´ ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§¨Ðµ�Í§
      ÊÍº¶ÒÁãË�à¢�Òã¨ÍÂ�Ò§ªÑ´à¨´¡�Í¹¡ÒÃàÊ¹ÍÃÒ¤Ò ÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃàÊ¹ÍÃÒ¤ÒáÅ�Ç
      ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§¨Ðµ�Í§·íÒµÒÁ¤íÒÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áºº â´Â¤�Òãª�¨�ÒÂ¢Í§¼Ù�ÃÑºàËÁÒàÍ§·Ñé§ÊÔé¹
      äÁ�Ç�Ò¡Ã³Õã´æ¡çµÒÁ ¼Ù�ÃÑº �̈Ò§¨ÐÂ¡¢�ÍÍ�Ò§¶Ö§¡ÒÃ·Õèµ¹äÁ�·ÃÒº¢�Íà·ç¨¨ÃÔ§ ËÃ×Í¢�ÍÁÙÅ
      Ñ́§¡Å�ÒÇà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ã´æ¢Í§µ¹äÁ�ä �́

13. ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢�Í¢Ñ´áÂ�§¡Ñ¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§áººÊ¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁáÅÐáººÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§
      ¨Ðµ�Í§¾Ô¨Ã³Òáºº·Ø¡ÃÐººãË�ÅÐàÍÕÂ´ áÅÐµ�Í§ÃÒÂ§Ò¹ãË�¼Ù�ÍÍ¡áººËÃ×Í¼Ù�¤Çº
      ¤ØÁ§Ò¹·ÃÒº¡�Í¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢·Ø¡¤ÃÑé§ ã¹¡Ã³Õ·ÑèÇä»ãË�ÂÖ´¶×ÍáººÊ¶Ò»�µÂ
      à»�¹ËÅÑ¡â´Âá¡�ä¢ÃÐººÇÔÈÇ¡ÃÃÁãË�á¢ç§áÃ§ »ÅÍ´ÀÑÂÊÍ´¤Å�Í§¡Ñ¹ ·Ñé§¹Õéáºº
      ¢ÂÒÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Â�ÍÁÊíÒ¤Ñ¡Ç�Òáºº·ÑèÇä»

14. ¼Ù�ÃÑº¨�Ò§¨Ðµ�Í§ Ñ̈´ËÒÇÔÈÇ¡Ã¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡�ÍÊÃ�Ò§ µÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´ Ã�ÇÁ¶Ö§§Ò¹
     ¢Ø´ - ¶Á§Ò¹ Ố¹ �́ÇÂ

ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íºáºº·ÑèÇä»

 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡Íºáºº§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ 

1. §Ò¹°Ò¹ÃÒ¡
1.1 §Ò¹°Ò¹ÃÒ¡à»�¹°Ò¹ÃÒ¡á¼� (Spead footing) 
1.2 Ố¹ãµ�°Ò¹ÃÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÃÑºáÃ§¡´ÍÑ´»ÅÍ´ÀÑÂ (Soil bearing capacity) 

        ·ÕèÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÅÖ¡ 1.10 àÁµÃ ä �́ 10 µÑ¹µ�ÍµÒÃÒ§àÁµÃ 

2. §Ò¹¤Í¹¡ÃÕµ 
2.1 ãË�ãª�»Ù¹«ÕàÁ¹µ�»ÍÃ�µáÅ¹´� µÃÒª�Ò§¢Í§»Ù¹«ÕàÁ¹µ�ä·Â ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¹Õé ¨Ðµ�Í§ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ÇÔÈÇ¡Ã¡�Í¹
2.2 ·ÃÒÂ µ�Í§à»�¹·ÃÒÂ¹éíÒ ×̈´ ·Õè¤Áá¢ç§ äÁ�áµ¡§�ÒÂ ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡ÇÑÊ ǾÍ×è¹à ×̈Í»¹ «Öè§ÍÒ¨·´ÊÍºä �́ �́ÇÂ
     ¹éíÒÂÒâ«à ṌÂÁäÎ´ÃÍ¡ä« �́ 3 à»ÍÃ�à«¹µ� µÒÁÇÔ¸ÕÁÒµÃ°Ò¹ ÁÕ¤�Ò FINESS MODULUS ÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§ 2.75 -3.25
2.3 ËÔ¹ µ�Í§à»�¹ËÔ¹ÊÐÍÒ´ á¢ç§á¡Ã�§ ·¹·Ò¹ äÁ�à»ÃÒÐáµ¡§�ÒÂ »ÃÒÈ¨Ò¡ÇÑÊ ǾÍ×è¹à ×̈Í»¹µ�Í§ÁÕÊ�Ç¹¤ÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ 

                  ¡Å�ÒÇ¤×Íã¹ 1 »ÃÔÁÒµÃ ¨ÐÁÕ¡�Í¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§¡�Í¹ÁÒ¡¡Ç�Ò 3 à·�Ò¢Í§ �́Ò¹Í×è¹ ¢Í§¡�Í¹à¡Ô¹ 20 à»ÍÃ�à«¹µ�äÁ�ä´� 
                  àÁ×èÍ·´ÊÍº¡ÒÃÊÖ¡¡Ã�Í¹â´ÂÇÔ¸Õ LOS ANGELES ABRASION TEST  áÅ�Ç µ�Í§ÊÙàÊÕÂ¹éíÒË¹Ñ¡äÁ�à¡Ô¹ 40 à»ÍÃ�à«¹µ�

2.4 ¹éíÒ·Õèãª�¼ÊÁ¤Í¹¡ÃÕµ µ�Í§ãÊÊÐÍÒ´ ×́èÁä �́ â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡ÃÊ ¡ÅÔè¹ ¹éíÒÁÑ¹ ¡Ã´ �́Ò§ à¡Å×Í¹éíÒµÒÅ áÅÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ÊÒÃÍ×è¹
2.5 ¡ÒÃ¼ÊÁ¤Í¹¡ÃÕµ Ë�ÒÁãª�¤Í¹¡ÃÕµ·Õè¼ÊÁáÅ�Ç à¡Ô¹ 30 ¹Ò·Õ ËÃ×Í¤Í¹¡ÃÕµàÃÔèÁ¡�ÍµÑÇà»�¹¡�Í¹áÅ�Ç

                  ¡ÒÃà·µ�Í§·íÒãË�¤Í¹¡ÃÕµ·Õèà·á¹�¹ â´Â¡ÒÃãª�à¤Ã×èÍ§ÊÑè¹¤Í¹¡ÃÕµ
2.6 ¡íÒÅÑ§ÍÑ´»ÃÐÅÑÂ¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ µ�Í§ÁÕ¤�ÒäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�ÒµÒÁµÒÃÒ§¢�Ò§Å�Ò§¹Õé

       
                   ·Ñé§¹Õé ¨Ðµ�Í§ÁÕ»ÃÔÁÒ³»Ù¹«ÕàÁ¹µ�äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 300 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁµ�ÍÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕãºÃÑºÃÍ§¡íÒÅÑ§ÍÑ´»ÃÐÅÑÂ 
               ¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹·Õè¹�Òàª×èÍ¶×Í

CUBE (ÃÙ»ÅÙ¡ºÒÈ¡�) â¤Ã§ÊÃ�Ò§·Õèãª�

240 ksc àÊÒ

240 ksc ¤Ò¹,  ¾×é¹,  ºÑ¹ä´,  °Ò¹ÃÒ¡
  

   3. àËÅç¡àÊÃÔÁ
        3.1 µ�Í§à»�¹àËÅç¡àÊ�¹·ÕèäÁ�à¤Â¼�Ò¹¡ÒÃãª�§Ò¹ÁÒ¡�Í¹ äÁ�ÁÕÊ¹ÔÁ¢ØÁ äÁ�ÁÕÇÑÊ ǾÍ×è¹á»Å¡

   »ÅÍÁ â´ÂÁÕ Ø̈´  YIELD POINT Ñ́§¹Õé 
        àËÅç¡¢�ÍÍ�ÍÂ (DB10-DB25) ãª�àËÅç¡ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃÒ°Ò¹ ÁÍ¡.SD 40 fy=4000 ksc.
        àËÅç¡¡ÅÁ (RB6-RB25) ãª�àËÅç¡ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃÒ°Ò¹       ÁÍ¡.SR 24 fy=2400 ksc.
        3.2 ÅÇ´¼Ù¡àËÅç¡ãª�àºÍÃ� 18 µÒÁÁÒµÃÒ°Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁÍ¡. 138-2518
        3.3 àËÅç¡ÃÙ»¾ÃÃ³ãª�àËÅç¡ªÑé¹ Fe 24 áÅÐ·ÒÊÕ¡Ñ¹Ê¹ÔÁ 2 ¤ÃÑé§ áÅÐ·Ò·ÑºªÑé¹ÊØ´·�ÒÂÍÕ¡

   ¤ÃÑé§Ë¹Öè§ �́ÇÂÊÕ¹éíÒÁÑ¹ ÊÕ¨ÃÔ§
        3.4 ÅÇ´àª×èÍÁãª�ÅÇ´ ELECTRODE ªÑé¹ E-70xx

4. §Ò¹äÁ�áºº
    4.1 ¢�Í¡íÒË¹´â´Â·ÑèÇä» ãË�ãª�äÁ�áºº äÁ�ÍÑ´ËÃ×ÍáººàËÅç¡ áÅÐÅºÁØÁ 2x2 cm. â´ÂµÅÍ´

    4.2 ¡ÒÃ¤éíÒÂÑ¹µ�Í§·íÒÍÂ�Ò§á¢ç§áÃ§áÅÐ»ÃÒ³Õµ àÁ×èÍ¶Í´áººÍÍ¡áÅ�Çµ�Í§äÁ�¤´ËÃ×ÍäÁ�§ÍÁÒ¡
         à¡Ô¹ä» ¶�Òà»�¹â¾Ã§ËÃ×Í¹Ù¹µ�Í§»ÃÑºáµ�§ãË�àÃÕÂºÃ�ÍÂ

    4.3 äÁ�áºº¨Ð¶Í´ÍÍ¡äÁ�ä´�¨¹¡Ç�Ò¨Ð¤Ãº¡íÒË¹´àÇÅÒ ËÅÑ§¨Ò¡à·¤Í¹¡ÃÕµáÅ�Ç Ñ́§¹Õé
           4.3.1 áºº¢�Ò§àÊÒ ¢�Ò§¤Ò¹ ¢�Ò§¡íÒá¾§ 2 ÇÑ¹ 

 4.3.2 áºº¢�Ò§Å�Ò§¢Í§¾×é¹ 14 ÇÑ¹ áÅÐàÁ×èÍ¶Í´áÅ�Ç ãË�¤éíÒ¡ÅÒ§¤Ò¹ÍÕ¡ 12 ÇÑ¹
 4.3.3 áºº¢�Ò§Å�Ò§ÃÍ§ÃÑº¤Ò¹ 14 ÇÑ¹ áÅÐàÁ×èÍ¶Í´áÅ�Ç ãË�¤éíÒ¡ÅÒ§¤Ò¹ÍÕ¡ 12 ÇÑ¹

                ·Ñé§¹ÕéãË�Â¡àÇ�¹ã¹¡Ã³Õ·Õèãª�»Ù¹«ÕàÁ¹µ�á¢ç§µÑÇàÃçÇâ´ÂãË�¶×Í¡íÒË¹´¶Í´áººàÁ×èÍ
   ¤ÃºÍÒÂØ 7 ÇÑ¹

     4.4 ã¹¡Ã³Õ·Õèà»�¹â¤Ã§ÊÃ�Ò§ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¾×é¹ Ố¹ ãË�º´ÍÑ´ Ố¹ãË�á¹�¹ áÅ�Ç»Ùá¼�¹¾ÅÒÊµÔ¡¡�Í¹
à·¤Í¹¡ÃÕµ
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§Ò¹¡�ÍÍÔ°áÅÐ©Òº»Ù¹
ÇÑÊ Ǿ·ÑèÇä»à»�¹ÍÔ°ÁÍ «ÕàÁ¹µ� ·ÃÒÂ ¹éíÒ àËÁ×Í¹§Ò¹ ¤.Ê.Å.

ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÊÁ»Ù¹¡�Í
àÁ×èÍ¼ÊÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�áÅ�Çµ�Í§ãª�ãË�ËÁ´ÀÒÂã¹ 1 ªÑèÇâÁ§ »Ù¹«ÕàÁ¹µ� 1 Ê�Ç¹ ·ÃÒÂËÂÒº 3.5 - 4 Ê�Ç¹ ¹éíÒ»ÃÔÁÒ³à¾ÕÂ§¾Í·íÒ§Ò¹ä �́

¡ÒÃ¡�Í
Ê�Ç¹·Õè¡�Íª¹¡ÑºàÊÒàÍç¹¤Í¹¡ÃÕµµ�Í§àÊÕÂºàËÅç¡¢¹Ò´ 6 ÁÁ. äÇ�·ÕèàÊÒ¢³ÐËÅ�ÍàÊÒ·Ø¡ÃÐÂÐäÁ�à¡Ô¹60 «Á. 

áÅÐµ�Í§·íÒ¡ÒÃÃ´¹éíÒàÊÒ¤Í¹¡ÃÕµ¡�Í¹·íÒ¡ÒÃ¡�Í¡ÒÃ¡�ÍÍÔ°ºÅçÍ¤ÊíÒËÃÑº¼¹Ñ§·ÑèÇä» ¨Ðµ�Í§ãÊ�àÍç¹ ¤.Ê.Å.â´Âãª�àËÅç¡¢¹Ò´ 6 ÁÁ.ÃÐÂÐË�Ò§ 20 «Á
.¡ÒÃãÊ�àÍç¹ ¤.Ê.Å. ãË�ãÊ�µÃ§µíÒáË¹�§µ�Íä»¹Õé

¼¹Ñ§¡�ÍÍÔ°¾×é¹ãË�µ�Í§ÁÕ·Ñé§·Ò§µÑé§áÅÐ·Ò§¹Í¹ µ�Í¾×é¹·ÕèäÁ�à¡Ô¹ 6 µÒÃÒ§àÁµÃ
·ÑºËÅÑ§¼¹Ñ§¡�ÍÍÔ°º¹áÅÐÅ�Ò§ Ç§¡º »ÃÐµÙ Ë¹�Òµ�Ò§
�́Ò¹¢�Ò§Ç§¡º »ÃÐµÙ Ë¹�Òµ�Ò§ áÅÐµÃ§ÁØÁË�Í§·ÕèÁÕ¼¹Ñ§¡�ÍÍÔ°ÁÒª¹¡Ñ¹

ÍÑµÃÒÊ�Ç¹¼ÊÁ»Ù¹©Òº àÁ×èÍ¼ÊÁ»Ù¹«ÕàÁ¹µ�áÅ�Çµ�Í§ãª�ãË�ËÁ´ÀÒÂã¹¤ÃÖè§ªÑèÇâÁ§
»Ù¹«ÕàÁ¹µ� 1 Ê�Ç¹
»Ù¹¢ÒÇ 1 Ê�Ç¹
·ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ 3 Ê�Ç¹

§Ò¹äÁ�
äÁ�µ�Í§à»�¹äÁ�à¹×éÍá¢ç§äÁ�ÁÕÃÙ â¾Å§ áµ¡Ã�ÒÇ ºÔ´§ÍáÅÐ¢�Íº¡¾Ã�Í§Í×è¹ æ à»�¹äÁ�·Õ¼�Ò¹¡ÒÃÍºáË�§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÂ×´µÑÇÀÒÂËÅÑ§
¼Ù�ÃÑº¨�Ò§µ�Í§á¡�ä¢áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍºµ�Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·Ñé§ËÁ´â¤Ã§äÁ�·Ñé§ËÁ´µ�Í§·Ò¹éíÒÂÒ¡Ñ¹»ÅÇ¡
ÅÑ¡É³Ð·Ò§Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ

¾×é¹
ÇÑÊ Ǿ¼ÔÇ¾×é¹ µíÒáË¹�§µÒÁ¡íÒË¹´ã¹áºº ¡ÒÃ»Ù¾×é¹¨Ðµ�Í§»Ù¾×é¹ãË�¶Ù¡µ�Í§µÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¢Í§¼Ù�¼ÅÔµ ÇÑÊ´Ø
»Ù¾×é¹·Ø¡ª¹Ô´·Õè¹íÒÁÒãª�¨Ðµ�Í§äÁ�ÁÕµíÒË¹Ô áµ¡ ºÔè¹ §Í Ã�ÒÇ áÅÐ¨Ðµ�Í§à»�¹¢Í§ãËÁ� 
¡ÒÃ»Ù¡ÃÐàº×éÍ§¨Ðµ�Í§ä �́á¹ÇµÃ§¡Ñ¹¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§¡ÃÐàº×éÍ§µ�Í§¾ÂÒÁÂÒÁãË�Å§µÑÇ¾Í Ṍ 
àÁ×èÍ»Ù¾×é¹áÅ�Çµ�Í§àÃÕÂºäÁ�à»�¹áÍ�§Ê�Ç¹·ÕèÃÐºØãË�ÅÒ´àÍÕÂ§ãË�à»�¹ä»µÒÁáºº ÇÑÊ´Ø»Ù¾×é¹ µ�Í§ä �́ÁÒµÃ°Ò¹ ÁÍ¡.

¼¹Ñ§
¼¹Ñ§·ÑèÇä»à»�¹¼¹Ñ§¡�ÍÍÔ°ÁÍ¤ÃÖè§á¼�¹áÅÐàµçÁá¼�¹ ¡�ÍÊÅÑºá¹Ç ÍÔ°ÁÍ·Õèãª�µ�Í§ÁÕ¢¹Ò´áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ä �́ÁÒµÃ°Ò¹ 

ãª�ª¹Ô´ÍÑ´á¹�¹´�ÇÂà¤Ã×èÍ§à¼ÒÊØ¢ä´�¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã�§äÁ�à»ÃÒÐËÑ¡§�ÒÂ ¡�Í´�ÇÂ»Ù¹·ÃÒÂ¤ÇÒÁË¹Òá¹Ç»Ù¹·ÃÒÂäÁ�à¡Ô¹ 1.5 «Á. 
»Ù¹«ÕàÁ¹µ�·Õèãª�ã¹¡ÒÃ¡�ÍáÅÐ©Òºà»�¹»ÃÐàÀ·«ÔÅÔ¡�Ò «ÔàÁ¹µ�¢Í§µÃÒàÊ×ÍËÃ×Í µÃÒ¹¡ÍÔ¹·ÃÕÂ�¼ÔÇ¼¹Ñ§©Òº»Ù¹ãª�ÍÑµÃÒÊ�Ç¹ 1 µ�Í 4 
ÃÐËÇ�Ò§»Ù¹«ÕàÁ¹µ�¡Ñº·ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»Ù¹©Òº¼ÊÁ �́ÇÂ¹éíÒÂÒ¼ÊÁ»Ù¹©Òºã¹ÍÑµÃÒÊ�Ç¹µÒÁ¢�Í¡íÒË¹´¢Í§¼Ù�¼ÅÔµÇÑÊ´Ø¼ÔÇµÒÁáºº¡íÒË¹´ ËÃ×Í 
µÒÁ¼Ù�Ç�Ò �̈Ò§¡íÒË¹´
§Ò¹ÊÕÍÒ¤ÒÃ

¼ÔÇÇÑÊ Ǿ·Õèà»�¹»Ù¹ ·Ò �́ÇÂÊÕÃÍ§¾×é¹ 1 ¤ÃÑé§ áÅÐ·ÒÊÕ¾ÅÒÊµÔ¡·Ñº 2 ¤ÃÑé§ (¼¹Ñ§ÀÒÂ¹Í¡ãª�ÊÕ¾ÅÒÊµÔ¡ÀÒÂ¹Í¡ , 
¼¹Ñ§ÀÒÂã¹ãª�ÊÕ¾ÅÒÊµÔ¡ÀÒÂã¹) ãª�ÊÕ¡Ñ»µÑ¹ËÃ×Íà·ÕÂºà·�Ò¼ÔÇÇÑÊ Ǿ·Õèà»�¹àËÅç¡ ·Ò´�ÇÂÊÕÃÍ§¾×é¹¡Ñ¹Ê¹ÔÁ 1 ¤ÃÑé§ áÅÐ·ÒÊÕ¹éíÒÁÑ¹·Ñº 2 
ªÑé¹¼ÔÇÇÑÊ´Ø·Õèà»�¹äÁ� ·ÒÃÍ§¾×é¹ �́ÇÂÊÕÃÍ§¾×é¹äÁ�¡Ñ¹àª×éÍÃÒ 1 ªÑé¹ ÊÕ¹éíÒÁÑ¹ 1 ªÑé¹ ËÃ×ÍÊÕ¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹»ÅÇ¡ ãª�¹éíÒÂÒà¤ÁÕÍÑ´áÅÐÃÒ´¾×é¹ 
â´ÂÃÍº¤Ò¹¤Í Ố¹ÊÕãª�¢Í§ TOA ,SKK ,   ËÃ×Í à·ÕÂºà·�Ò

ËÁÒÂàËµØ
ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íºáºº¡�ÍÊÃ�Ò§ÁÒµÃ°Ò¹´Ñ§¡Å�ÒÇ¢�Ò§µ�¹ ËÒ¡ÁÔä �́ÃÐºØäÇ� ãË�¶×Í
µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹áºº¾ÔÁ¾�à¢ÕÂÇÃÒÂ¡ÒÃµ�Ò§ æ ËÒ¡ÁÕ»�ËÒãË�»ÃÖ¡ÉÒÊ¶Ò»¹Ô¡
ÍÍ¡áºº ËÃ×ÍÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áººàÊÕÂ¡�Í¹

ËÁÒÂàËµØÊíÒ¤Ñ :
¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§ãË�à»�¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊ¶Ò¹áÅÐ ÁÒµÃ°Ò¹

·Ò§Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁãË�¶×ÍÇ�ÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡Íºáºº»ÐË¹�Ò¹Õéà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§
¢Í§ÊÑÒ â´ÂËÒ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ�Ò§æ äÁ�ÊÁºÙÃ³� ãË�¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ¡ÒÃ
(¢�Í¡íÒË¹´)»ÃÐ¡Íºáºº¡�ÍÊÃ�Ò§«Öè§à»�¹àÅ�Á¢¹Ò´ A4 ·Õè»ÃÐ¡Íºá¹ºÁÒ
(¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃá¹ºã¹ÊÑÒ)  ¡Ã³ÕäÁ�ÁÕãË�ÂÖ´¶×Í ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íºáºº¡�ÍÊÃ�Ò§
¹Õéà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§ã¹ÊÑÒ ËÒ¡ÁÕ¢�ÍÊ§ÊÑÂã¹áºº¡�ÍÊÃ�Ò§ ¼Ù�ÃÑºàËÁÒµ�Í§ÊÍº
¶ÒÁ à¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁªÑ´à¨¹¨Ò¡Ê¶Ò»¹Ô¡à¨�Ò¢Í§áººáÅÐÇÔÈÇ¡ÃáÅÐá �̈§ãË�à¨�Ò¢Í§
â¤Ã§¡ÒÃ·ÃÒº¡�Í¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§¨ÃÔ§  ÁÔ©Ð¹Ñé¹¨Ð¶×Íà»�¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼Ù�ÃÑºàËÁÒ
 «Öè§¨Ðµ�Í§á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ ÊÁºÙÃ³�¡�Í¹¡ÒÃÊ�§ÁÍº§Ò¹«Öè§¨Ð¶×Íà»�¹¤�Òãª�¨�ÒÂà¾ÔèÁ
 àµÔÁÁÔä �́

ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íºáºº
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วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¤Ã§ÊÃ�Ò§

1. §Ò¹´Ô¹

1.1  ¼Ù�ÃÑºàËÁÒµ�Í§·íÒ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÐ Ñ́º Ố¹¢Í§¾×é¹·Õè¨ÃÔ§ËÃ×ÍÃÐ´Ñº´Ô¹¶Á¡Ñºáºº¡�ÍÊÃ�Ò§à¾×èÍ

  »ÃÑºÃÐ´Ñº Ố¹ãË�¶Ù¡µ�Í§¡�Í¹·Õè¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§¢Ñé¹µ�Íä» 

1.2  ¡ÒÃ¢Ǿ ËÅØÁà¾×èÍËÅ�Í°Ò¹ÃÒ¡áÅÐµÍÁ�Í µ�Í§äÁ�ãË�ÁÕ¹éíÒ¢Ñ§ÀÒÂã¹ËÅØÁáÅÐ¨Ñ´àµÃÕÂÁ·ÕèÊíÒËÃÑºÊÙº¹éíÒÍÍ¡

1.3  ´Ô¹·Õè¢Ø´¢Öé¹ÁÒµ�Í§¡Í§Ë�Ò§¨Ò¡»Ò¡ËÅØÁà¾×èÍäÁ�ãË�´Ô¹ËÅ�¹¡ÅÑºÅ§ä»ã¹ËÅØÁ

2. §Ò¹àÊÒà¢çÁ (äÁ�ä´�ãª�ÊíÒËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃ¹Õé)

2.1  àÊÒà¢çÁà¨ÒÐ ¢¹Ò´ , ¤ÇÒÁÂÒÇáÅÐ¡íÒÅÑ§ÃÑº¹éíÒË¹Ñ¡»ÅÍ´ÀÑÂµÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹áºº

--- ¡íÒÅÑ§¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ·Õèãª�ÊíÒËÃÑº§Ò¹àÊÒà¢çÁà¨ÒÐÃÐººà¨ÒÐà»�Â¡  (WET PROCESS) 

¨Ðµ�Í§ÁÕ¡íÒÅÑ§ÍÑ´»ÃÐÅÑÂ¢Í§á·�§µÑÇÍÂ�Ò§·Ã§¡ÃÐºÍ¡

¢¹Ò´ \ 0.15x0.30 Á. ·ÕèÍÒÂØ 28 ÇÑ¹  ------------  Fc' = 280 ¡¡./µÃ.«Á

--- ¡íÒÅÑ§¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ·Õèãª�ÊíÒËÃÑº§Ò¹àÊÒà¢çÁà¨ÒÐÃÐººà¨ÒÐáË�§  (DRY PROCESS)

¨Ðµ�Í§ÁÕ¡íÒÅÑ§ÍÑ´»ÃÐÅÑÂ¢Í§á·�§µÑÇÍÂ�Ò§·Ã§¡ÃÐºÍ¡

¢¹Ò´ \ 0.15x0.30 Á. ·ÕèÍÒÂØ 28 ÇÑ¹  ------------  Fc' = 240 ¡¡./µÃ.«Á

--- ¡íÒÅÑ§µ�Ò¹·Ò¹áÃ§´Ö§·Õè̈ Ø´¤ÃÒ¡¢Í§àËÅç¡¡ÅÁ (SR24) --- Fy = 2400 ¡¡./µÃ.«Á

--- ¡íÒÅÑ§µ�Ò¹·Ò¹áÃ§´Ö§·Õè̈ Ø´¤ÃÒ¡¢Í§àËÅç¡¢�ÍÍ�ÍÂ (SD40) - Fy = 4000 ¡¡./µÃ.«Á

2.2  ¡ÒÃà¨ÒÐàÊÒà¢çÁ ÃÐÂÐ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ã¹á¹ÇÃÒº·ÕèÃÐ´Ñº¾×é¹´Ô¹µ�Í§äÁ�à¡Ô¹ 4 «Á. â´ÂÇÑ´¢¹Ò¹
       ¡Ñ¹á¡¹·Ñé§ 2 á¡¹áÅÐ¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ã¹á¹Ç´Ôè§µ�Í§äÁ�à¡Ô¹ 1% ¢Í§¤ÇÒÁÂÒÇà¢çÁ 

¼Ù�ÃÑºàËÁÒµ�Í§·íÒÃÐàºÕÂ¹¡ÒÃà¨ÒÐ àÊÒà¢çÁ·Ø¡µ�¹ «Öè§»ÃÐ¡Íº �́ÇÂ¢�ÍÁÙÅÍÂ�Ò§ÅÐàÍÕÂ´

à¾×èÍÊ�§ãË�ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº¾Ô̈ ÒÃ³Ò

3. §Ò¹¤Í¹¡ÃÕµ

3.1  ¤Í¹¡ÃÕµ »ÃÐ¡Íº´�ÇÂ

--- «ÕàÁ¹µ� µ�Í§à»�¹»Ù¹«ÕàÁ¹µ�·Õèà¡çºäÇ�ÍÂ�Ò§ ṌäÁ�¶Ù¡¹éíÒËÃ×Íà»�¹¡�Í¹ ÊíÒËÃÑº§Ò¹â¤Ã§ÊÃ�Ò§·ÑèÇä»ãª�»Ù¹

«ÕàÁ¹µ�·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à·ÕÂºà·�Ò PORTLAND CEMENT TYPE 1.

--- ·ÃÒÂ ãª�·ÃÒÂ¹éíÒ¨×́  ËÂÒº ¤Á á¢ç§ äÁ�à»ÃÒÐ ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡´Ô¹ËÃ×Í¢ÂÐà¨×Í»¹

--- ËÔ¹ ãª�ËÔ¹àºÍÃ� 2 µ�Í§ÊÐÍÒ´ á¢ç§äÁ�¼ØËÃ×Íáµ¡§�ÒÂ ¡�Í¹¹íÒä»¼ÊÁ¤Í¹¡ÃÕµµ�Í§Å�Ò§ãË�ÊÐÍÒ´

--- ¹éíÒ µ�Í§ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡¹éíÒÁÑ¹ ¡Ã´ ´�Ò§ à¡Å×ÍËÃ×ÍÍÔ¹·ÃÕÂ�ÊÒÃã´æ

3.2  ¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ ¨Ðµ�Í§ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹â´ÂµÃÇ¨ÊÍºáººËÅ�Í ·Ñé§¢¹Ò´áÅÐ¤ÇÒÁ

á¢ç§áÃ§ ¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§àËÅç¡àÊÃÔÁµÒÁáºº ª�Ç§à¨ÒÐËÃ×ÍÃÙÃÇÁ·Ñé§ÍØ»¡Ã³�·Õè¨íÒà»�¹¨Ðµ�Í§½�§äÇ�ã¹à¹×éÍ¤Í¹¡ÃÕµ
ãË�¤Ãº¶Ù¡µ�Í§ Ë�ÒÁãª�¤Í¹¡ÃÕµ·Õè¼ÊÁ¹Ò¹à¡Ô¹ 30 ¹Ò·Õ áÅÐµ�Í§ãª�à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÑè¹à¢Â�Ò¤Í¹¡ÃÕµà»�¹ÃÐÂÐæ

3.3  ¡ÒÃËÂØ´à·¤Í¹¡ÃÕµ

--- °Ò¹ÃÒ¡   µíÒáË¹�§·Õè̈ ÐËÂØ´¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ ¤×Í ¨Ǿ ·ÕèµèíÒÊǾ ¢Í§µÍÁ�Í

--- ¾×é¹      µíÒáË¹�§·Õè¨ÐËÂØ´¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ ¤×Í ·Õèá¹Ç¡ÅÒ§ª�Ç§¾×é¹

--- ¤Ò¹     µíÒáË¹�§·Õè¨ÐËÂØ´¡ÒÃà·¤Í¹¡ÃÕµ ¤×Í ·Õè¡ÅÒ§ª�Ç§¤Ò¹ ¹Í¡¨Ò¡¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤Ò¹½Ò¡¡ÅÒ§ª�Ç§

ãË�ËÂØ´·ÕèÃÐÂÐ 2 à·�Ò¢Í§¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§¤Ò¹½Ò¡

3.4  ¡ÒÃº�Á¤Í¹¡ÃÕµ àÁ×èÍà·¤Í¹¡ÃÕµá¢ç§ËÁÒ´¾ÍÊÁ¤ÇÃáÅ�Ç µ�Í§»¡¤ÅØÁÁÔãË�â´¹á´´¨Ñ́ ËÃ×Í¶Ù¡¡ÃÐ·º

¡ÃÐà·×Í¹¨¹¡Ç�Ò¨Ð¤Ãº¡íÒË¹´ 24 ªÑèÇâÁ§ áÅ�Ç¤ÅØÁ´�ÇÂ¡ÃÐÊÍº»�Ò¹ÃÒ´¹éíÒãË�à»�Â¡ªØ�ÁÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 7 ÇÑ¹

3.5  ¡ÒÃ¶Í´áººËÅ�Í

--- áºº¢�Ò§àÊÒ ¢�Ò§¤Ò¹áÅÐ¢�Ò§¡íÒá¾§

--- áººãµ�¤Ò¹ ãµ�¾×é¹áÅÐ¤éíÒÂÑ¹

--- àÁ×èÍ¶Í´áººàÊÃç¨áÅ�ÇãË�¤éíÒÂÑ¹µ�Íä»ÍÕ¡ÍÂ�Ò§¹�ÍÂ 15 ÇÑ¹

3.6 ¡íÒÅÑ§¢Í§¤Í¹¡ÃÕµ·Õèãª�ÊíÒËÃÑº§Ò¹â¤Ã§ÊÃ�Ò§·ÑèÇä» ËÒ¡ÁÔä´�ÃÐºØà»�¹ÍÂ�Ò§Í×è¹ ¤Í¹¡ÃÕµ·Õèãª�µ�Í§ÁÕ¡íÒÅÑ§ÍÑ´»ÃÐÅÑÂ¢Í§á·�§

µÑÇÍÂ�Ò§·Ã§¡ÃÐºÍ¡¢¹Ò´ \ 0.15x0.30 Á. ·ÕèÍÒÂØ 28 ÇÑ¹  -------  äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 240 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/µÒÃÒ§à«ç¹µÔàÁµÃ

3.7 ËÒ¡¹íÒá·�§¤Í¹¡ÃÕµä»·´ÊÍºáÅ�Ç»ÃÒ¡¯Ç�ÒÁÕ¡íÒÅÑ§µèíÒ¡Ç�Ò¤�Ò·Õè¡íÒË¹´ãË� ¨Ðµ�Í§ÃÕºá¨�§ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áººâ´Â·Ñ¹·Õ

â´Â·Ñ¹·Õà¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢µ�Íä»

3.8 §Ò¹¤Í¹¡ÃÕµ·Õèº¡¾Ã�Í§ àÁ×èÍ¶Í´áººÍÍ¡áÅ�Ç¶�Ò¤Í¹¡ÃÕµÁÕÃÙËÃ×Í¼ÔÇ¢ÃØ¢ÃÐµ�Í§áµ�§ãË�àÃÕÂºâ´Âãª�»Ù¹·ÃÒÂµÒÁÊ�Ç¹·Õè¼ÊÁ

¤Í¹¡ÃÕµÍØ´â¾Ã�§ãË�àÃÕÂº Ê�Ç¹ã´·ÕèàËç¹àËÅç¡ãË�ÍØ´ �́ÇÂ NON-SHRINK MATERIAL µÒÁ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¢Í§¼Ù�¼ÅÔµ áÅÐ©Òº

»Ù¹·ÃÒÂ»�´·Ñº ã¹¡Ã³Õ·Õèãª�áººàËÅç¡àÁ×èÍµ�Í§¡ÒÃ©Òº»Ù¹·Ñº¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµµ�Í§ÊÅÑ´»Ù¹·ÃÒÂÍÑµÃÒÊ�Ç¹ 1:1

3.9 ¡ÒÃ¡Ñ¹«ÖÁÊ�Ç¹µ�Ò§æ ¢Í§à¹×éÍ¤Í¹¡ÃÕµ·Õè¹éíÒ¨Ò¡ÀÒÂã¹ËÃ×ÍÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ«ÖÁ¼�Ò¹ä´� àª�¹ ´Ò´¿�Ò ¶Ñ§à¡çº¹éíÒ ãË�·ÑèÇ¡�Í¹

¨Ö§¨Ð©Òº»Ù¹·ÑºË¹�Òä �́ Ë�Í§¹éíÒ ÏÅÏ µ�Í§¼ÊÁ¹éíÒÂÒ¡Ñ¹«ÖÁã¹¤Í¹¡ÃÕµµÒÁ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¢Í§¼Ù�¼ÅÔµ â´Âãª�¼ÅÔµÀÑ³±�¡Ñ¹«ÖÁ¢Í§

SIKAPAZOLITH ËÃ×ÍÂÕèË�ÍÍ×è¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à·ÕÂºà·�Ò

3.10 ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁª×é¹áÅÐ»�Í§¡Ñ¹»ÅÇ¡ ¾×é¹¤Í¹¡ÃÕµ·ÕèÃÐ´Ñº Ố¹àÁ×èÍ¶Á·ÃÒÂº´ÍÑ´á¹�¹à»�¹°Ò¹áººËÅ�Í¾×é¹µÒÁÃÐ´Ñº

4. §Ò¹àËÅç¡àÊÃÔÁ

4.1  àËÅç¡àÊÃÔÁ ãË�ãª�àËÅç¡·ÕèÁÕ¢¹Ò´áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (Á.Í.¡.) à»�¹àËÅç¡·Õè¼ÔÇÊÐÍÒ´

»ÃÒÈ¨Ò¡ ¹éíÒÁÑ¹ â¤Å¹ ÊÕ ÏÅÏ ÊÒÁÒÃ¶·¹¡ÒÃ´Ñ´àÂç¹à»�¹ÁØÁ 180° â´ÂäÁ�ÁÕÃÍÂáµ¡Ã�ÒÇ·Õè¼ÔÇ¹Í¡

4.2  ¡íÒÅÑ§¢Í§àËÅç¡àÊÃÔÁ·Õèãª�ÊíÒËÃÑºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§

--- ¡íÒÅÑ§µ�Ò¹·Ò¹áÃ§ Ö́§·Õè¨Ǿ ¤ÃÒ¡¢Í§àËÅç¡¡ÅÁ (SR24)  --------------------  äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 2400 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/µÒÃÒ§à«ç¹µÔàÁµÃ

--- ¡íÒÅÑ§µ�Ò¹·Ò¹áÃ§ Ö́§·Õè¨Ǿ ¤ÃÒ¡¢Í§àËÅç¡¢�ÍÍ�ÍÂ¢¹Ò´ DB10-DB28 (SD30)  ----  äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 3,000 ¡¡./µÃ.«Á.

4.3  ¡ÒÃ¼Ù¡àËÅç¡·Ø¡µíÒáË¹�§·ÕèàËÅç¡àÊÃÔÁ¼�Ò¹¡Ñ¹ ¨Ðµ�Í§ÁÑ´ãË�á¹�¹´�ÇÂÅÇ´¼Ù¡àËÅç¡àºÍÃ� 18 S.W.G. â´Â¾Ñ¹ÊÍ§ÃÍº

áÅÐ¾Ñº»ÅÒÂÅÇ´à¢�Òä»ã¹Ê�Ç¹·Õèà»�¹à¹×éÍ¤Í¹¡ÃÕµÀÒÂã¹

4.4  ¡ÒÃµ�ÍàËÅç¡àÊÃÔÁ

--- àËÅç¡¡ÅÁ (SR24) ·ÕèÁÕàÊ�¹¼�ÒÈÙ¹Â�¡ÅÒ§äÁ�à¡Ô¹ 15 ÁÁ. áÅÐàËÅç¡¢�ÍÍ�ÍÂ (SD30) ·ÕèÁÕàÊ�¹¼�ÒÈÙ¹Â�¡ÅÒ§äÁ�à¡Ô¹ 28 ÁÁ.

--- ¡ÒÃµ�ÍàËÅç¡ã¹¤Ò¹áÅÐ¾×é¹ Ë�ÒÁµ�ÍºÃÔàÇ³à´ÕÂÇ¡Ñ¹·Ñé§ËÁ´ãË�µ�ÍàÂ×éÍ§µÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒª�Ò§ ÊíÒËÃÑºàËÅç¡àÊÃÔÁº¹ãË�µ�ÍºÃÔàÇ³¡ÅÒ§
¤Ò¹ËÃ×Í¾×é¹¹Ñé¹ 

--- ¡ÒÃµ�ÍàËÅç¡ã¹àÊÒ ãË�µ�ÍºÃÔàÇ³ª�Ç§¡Öè§¡ÅÒ§àÊÒ

ãË�ãª�ÇÔ¸Õµ�Í·Òºà»�¹ÃÐÂÐäÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 40 à·�Ò¢Í§¢¹Ò´àÊ�¹¼�ÒÈÙ¹Â�¡ÅÒ§àËÅç¡¹Ñé¹æ



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

มาตราฐานงานวิศวกรรม (ตอ)

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

db

D

J

db

12db

G

4db > 6 «Á.

G

J (cm.)

DB57
DB44
DB36
DB32

¢¹Ò´

DB28
DB25
DB20
DB16
DB12
DB10
RB9

¢�Í§Í 90°¢�Í§Í 180°

J (cm.)

25.5
29.0
44.0
57.0

37
42
61
78

5.5
6.0
7.5
10.0
12.0
15.0
22.5

D (cm.)

11
12
13
16
19
24
33

G (cm.)

79
61
48
43

68.4
52.8
36.2
31.9

103
80
62
55

38
32
26
21
16
13
12

G (cm.)

28.1
20.0
16.0
13.2
9.9
8.0
7.3

48
40
32
26
20
16
15

  4.5 ¡ÒÃ§ÍàËÅç¡àÊÃÔÁ

 ¢�Í§Í 180°  ËÃ×Í¤ÃÖè§Ç§¡ÅÁ

 ¢�Í§Í 90°  ËÃ×ÍÁØÁ©Ò¡

D = 6db ÊíÒËÃÑºàËÅç¡àÊ�¹¢¹Ò´ 6 ÁÁ. ¶Ö§ 25 ÁÁ.
D = 8db ÊíÒËÃÑºàËÅç¡àÊ�¹¢¹Ò´ 28 ÁÁ. ¶Ö§ 36 ÁÁ.
D = 10db ÊíÒËÃÑºàËÅç¡àÊ�¹¢¹Ò´ 44 ÁÁ. ¶Ö§ 57 ÁÁ.

 ¢�Í§Í·Õè»ÅÒÂ

¢¹Ò´àÊ�¹¼�ÒÈÙ¹Â�¡ÅÒ§·ÕèàÅç¡·ÕèÊǾ ¢Í§¡ÒÃ´Ñ́

DJ

4.6  ÃÐÂÐËØ�Á¤Í¹¡ÃÕµ¢Í§â¤Ã§ÊÃ�Ò§àËÅç¡àÊÃÔÁ ËÁÒÂ¶Ö§ÃÐÂÐ·ÕèÇÑ´¨Ò¡¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµ¶Ö§¼ÔÇ¹Í¡ÊØ´¢Í§àËÅç¡»ÅÍ¡à´ÕèÂÇàËÅç¡»ÅÍ¡à¡ÅÕÂÇ

ËÃ×ÍàËÅç¡ÅÙ¡µÑé§ ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁ�ÁÕàËÅç¡´Ñ§¡Å�ÒÇãË�ÇÑ´¶Ö§¼ÔÇ¹Í¡¢Í§àËÅç¡àÊ�¹·ÕèÍÂÙ�¹Í¡ÊǾ  ÃÐÂÐËØ�Á¤Í¹¡ÃÕµµèíÒÊØ´ÊíÒËÃÑºàËÅç¡àÊÃÔÁ

ãË�à»�¹ä»µÒÁ¢�Í¡íÒË¹´´Ñ§¹Õé -- 1. ¤Í¹¡ÃÕµ·ÕèËÅ�ÍµÔ´¡Ñº´Ô¹ áÅÐ¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº Ố¹µÅÍ´àÇÅÒ -- ÃÐÂÐËØ�ÁµèíÒÊØ´ 7.5 «Á.

-- 2. ¤Í¹¡ÃÕµ·ÕèÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº´Ô¹ ËÃ×Í¶Ù¡á´´á½¹  -----  

5. §Ò¹àËÅç¡ÃÙ»¾ÃÃ³

5.1 àËÅç¡ÃÙ»¾ÃÃ³·Ñé§ËÁ´ µ�Í§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÍ´¤Å�Í§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÔµÀÑ³±�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (ÁÍ¡.) ·Õè TIS 1227:1996

â´ÂãË�ÁÕ¡íÒÅÑ§´Ö§¤ÅÒ¡¢Í§àËÅç¡ÃÙ»¾ÃÃ³  ----------------------  Fy = 2500 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/µÒÃÒ§à«ç¹µÔàÁµÃ

5.2 ¡ÒÃµ�ÍáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº ãË�»¯ÔºÑµÔµÒÁ·ÕèÃÐºØã¹áºº¢ÂÒÂáÅÐ¤íÒá¹Ð¹íÒâ´Âà¤Ã�§¤ÃÑ´ 

5.3 ¡ÒÃàª×èÍÁ ãË�ãª�ÅÇ´àª×èÍÁ¢¹Ò´ E70 áÅÐà»�¹ä»µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ AWS ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàª×èÍÁã¹§Ò¹¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ

- ¼ÔÇË¹�ÒàËÅç¡·Õè̈ Ð·íÒ¡ÒÃàª×èÍÁµ�Í§ÊÐÍÒ´»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÐà¡ç´Ã�Í¹ Ê¹ÔÁ ÊÕ ÏÅÏ ·Õè̈ Ð·íÒãË�à¡Ô´¼ÅàÊÕÂµ�Í¡ÒÃàª×èÍÁä´�

- ¨Ñ́ ÇÒ§ÅíÒ´Ñº¡ÒÃàª×èÍÁãË�´Õà¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃºÔ´àºÕéÂÇáÅÐË¹�ÇÂáÃ§µ¡¤�Ò§ã¹ÃÐËÇ�Ò§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ

- ã¹¡ÒÃµ�Íàª×èÍÁáººª¹ ¨Ðµ�Í§àª×èÍÁã¹ÅÑ¡É³Ð·Õè¨ÐãË�ä´�¡ÒÃ¨Áà¢�Ò (PENETRATION) â´ÂÊÁºÙÃ³�

äÁ�ãË�ÁÕ¡ÃÐà»ÒÐµÐ¡ÃÑ¹¢Ñ§ÍÂÙ� ã¹¡Ã³ÕÍÒ¨ãª�ÇÔ¸ÕÅºÁØÁµÒÁ¢ÍºËÃ×Íãª�á¼�¹àËÅç¡Ë¹Ø¹ËÅÑ§¡çä´�

- ã¹¡ÒÃµ�Íàª×èÍÁáºº·Òº ¨Ðµ�Í§ÇÒ§ªÔé¹Ê�Ç¹ãË�ªÔ´¡Ñ¹ÁÒ¡·ÕèÊǾ áÅÐäÁ�Ç�Ò¡Ã³Õã´æ àËÅç¡µ�Í§Ë�Ò§¡Ñ¹äÁ�à¡Ô¹ 6 ÁÔÅÅÔàÁµÃ

5.4 §Ò¹ÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇ ¨Ðµ�Í§·íÒ´�ÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÐ³Õµâ´ÂäÁ�·íÒãË�à¡ÅÕÂÇàÊÕÂËÒÂ áÅÐµ�Í§á¹�¹ã¨Ç�Ò¼ÔÇÃÍÂµ�Í·ÕèÃÍ§ÃÑºÊÑÁ¼ÑÊ

¡Ñ¹àµçÁË¹�Ò¡�Í¹¨Ð·íÒ¡ÒÃ¢Ñ¹à¡ÅÕÂÇ àÁ×èÍ¢Ñ¹à¡ÅÕÂÇá¹�¹áÅ�ÇãË�·Øºà¡ÅÕÂÇà¾×èÍÁÔãË�á»�¹ÊÅÑ¡à¡ÅÕÂÇ¤ÅÒÂµÑÇ

5.5 àËÅç¡ÃÙ»¾ÃÃ³·Ñé§ËÁ´ µ�Í§¶Ù¡ËØ�Á´�ÇÂÇÑÊ´Ø·ÕèÊÒÁÒÃ¶·¹à¾ÅÔ§äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò 3 ªÁ.

6. §Ò¹¾×é¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ»

¾×é¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ» ãË�ãª�¢¹Ò´áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹áººÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¤Ã§ÊÃ�Ò§
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 à¾×èÍ¡Ñ¹á¼�¹ Ố¹äËÇ
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H = 6db ÊíÒËÃÑº RB6-DB16
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 ¢�Í§Í 90°  ¢�Í§Í 135°
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 ¢�Í§ÍÊíÒËÃÑºàËÅç¡ÅÙ¡µÑé§áÅÐàËÅç¡»ÅÍ¡à´ÕèÂÇ  ¢�Í§ÍÊíÒËÃÑºàËÅç¡ÅÙ¡µÑé§áÅÐàËÅç¡»ÅÍ¡à´ÕèÂÇ
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ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ (µ�Í)
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ
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วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :
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7. §Ò¹ÇÑÊ´Ø»�Í§¡Ñ¹ä¿ÊíÒËÃÑºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§àËÅç¡

7.1 ©¹Ç¹ÊÒÁÒÃ¶»�Í§¡Ñ¹ä¿ÊíÒËÃÑºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§àËÅç¡ä´�ÍÂ�Ò§¹�ÍÂ ´Ñ§¹Õé

7.1.1 »�Í§¡Ñ¹ä¿ä �́ 3 ªÑèÇâÁ§ ÊíÒËÃÑºâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ËÅÑ¡ (Ê�Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ÍÒ¤ÒÃ·Õèà»�¹àÊÒ 

¤Ò¹ µ§ËÃ×Í¾×é¹ «Öè§â´ÂÊÀÒ¾¶×Íä´�Ç�ÒÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñµ�Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§¢Í§ÍÒ¤ÒÃ¹Ñé¹)

7.1.2 »�Í§¡Ñ¹ä¿ä �́ 2 ªÑèÇâÁ§ ÊíÒËÃÑºÊ�Ç¹·Õèà»�¹µ§ËÃ×Í¾×é¹

7.2 ãË�ãª�ÇÑÊ Ǿ·Õèà»�¹ CEMENTITIOUS ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Ñ§¹Õé

7.2.1 à»�¹ÊÒÃ NON-TOXIC «Öè§»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÒÃ ASBESTOS áÅÐÇÑÊ´Ø»ÃÐàÀ· FIBER 

7.2.2 ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹ä¿ ASTM E119 (STANDARD METHODS OF 
FIRE TEST OF BUILDING CONSTRUCTION AND METERIALS) ·Õè·íÒ¡ÒÃ·´ÊÍº

â´ÂÊ¶ÒºÑ¹ UL (UNDER WRITER'S LABORATORIES INC.) ·Ñé§¹Õé¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§

7.2.3 ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÇÑÊ´ØµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM ¡íÒË¹´´Ñ§¹Õé

- BOND STRENGTH ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃÂÖ´à¡ÒÐµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ 

ASTM E736 (COHESION/ADHESION OF SPRAYED FIRE-RESISTIVE 

- DEFLECTION ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁµ�Ò¹·Ò¹¡ÒÃ·íÒãË�àÊÕÂÃÙ»
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM E759 (THE EFFECT OF DEFLECTION ON 

- BOND IMPACT ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ·¹¡ÒÃ¡ÃÐá·¡µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM E760 

 (THE EFFECT OF IMPACT ON BONDING OF SPRAYED FIRE-RESISTIVE 

- COMPRESSION ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ·¹¡ÒÃ¡´µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM E761 (COMPRESSIVE 

STRENGTH OFSPRAYED FIRE-RESISTIVE MATERIALS APPLIED TO STRUCTURAL MEMBERS)

- AIR EROSION ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ·¹¡ÒÃ¡Ñ´¡Ã�Í¹ã¹ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM E859

(AIR EROSION OF SPRAYED FIRE-RESISTIVE MATERIALS APPLIED TO STRUCTURAL MEMBERS)

- CORROSION ¼�Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁäÁ�·íÒãË�àËÅç¡à¡Ô´¡ÒÃÊÖ¡¡Ã�Í¹ã¹ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM E937

7.2.4 ¡ÒÃàµÃÕÂÁÇÑÊ´Ø ¼ÔÇàËÅç¡¨Ðµ�Í§»ÃÒÈ¨Ò¡ÊÒÃ»ÃÐàÀ·ËÅ�ÍÅ×è¹µ�Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§Ê¹ÔÁà¡Ãç´áÅÐÊ¹ÔÁ¢ØÁ

7.2.5 ¡ÒÃµÔ´µÑé§ µÑÇá·¹·Õè·íÒ¡ÒÃµÔ´µÑé§¨Ðµ�Í§ä �́ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§¨Ò¡¼Ù�¼ÅÔµ

8. §Ò¹àËÅç¡â¤Ã§ÊÃ�Ò§

8.1 àËÅç¡·Õèãª�¨Ðµ�Í§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔà·�Ò¡ÑºËÃ×Í´Õ¡Ç�ÒàËÅç¡ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ A36 µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ASTM 

ËÃ×ÍàËÅç¡ªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ SM400 µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ JIS ËÃ×Í ÍÂ�Ò§Í×è¹·Õèä´�ÃÑºÍ¹ØÁÑµÔâ´ÂÇÔÈÇ¡Ãà¨�Ò¢Í§§Ò¹

8.2 ÅÇ´àª×èÍÁ·Õèãª�¨Ðµ�Í§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔà·�Ò¡ÑºËÃ×Í´Õ¡Ç�ÒÅÇ´àª×èÍÁªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾ E 70 µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ AWS

8.3 ¡ÒÃàÃÕÂ¡¢¹Ò´àËÅç¡

ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâ¤Ã§ÊÃ�Ò§ (µ�Í)

2
5
0

5

8

125

8

50

5
0

4

25

5
0

2.3

50

2
0

3.2

1
5
0

ÃÙ»Ã�Ò§¤Ò¹à»�¹áºº¤Ò¹»�¡¡Ç�Ò§
¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§¤Ò¹ 250 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§»�¡¤Ò¹ 125 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§Ê�Ç¹¡ÅÒ§¤Ò¹ 5 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§»�¡¤Ò¹ 8 ÁÔÅÅÔàÁµÃ

ÃÙ»Ã�Ò§à»�¹µÑÇ L
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§¢Ò ·Õè 1  50 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§¢Ò ·Õè 2  50 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§¢Ò·Ñé§ÊÍ§ 4 ÁÔÅÅÔàÁµÃ

ÃÙ»Ã�Ò§à»�¹¡Å�Í§ÊÕèàËÅÕèÂÁ
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§àËÅç¡ 25 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§àËÅç¡ 50 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§àËÅç¡  2.3 ÁÔÅÅÔàÁµÃ

ÃÙ»Ã�Ò§à»�¹µÑÇ C
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§àËÅç¡ 50 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§àËÅç¡ 150 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
¤ÇÒÁ¡Ç�Ò§¢Í§à¢ÕéÂÇáµ�ÅÐ �́Ò¹ 20 ÁÁ.
¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§àËÅç¡  3.2 ÁÔÅÅÔàÁµÃ

WF 250x125x5x8

L  50x50x4

25x50x2.3

C  50x150x20x3.2

ÇÑÊ´Ø·Õè¹íÒÁÒãª�µ�Í§ä �́µÁÒµÃ°Ò¹ UL

MATERIALS APPLIED TO STRUCTURAL MEMBERS)

SPRAYED FIRE-RESISTIVE MATERIALS APPLIED TO STRUCTURAL MEMBERS)

MATERIALS APPLIED TO STRUCTURAL MEMBERS)



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

หนาปกงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

7

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :
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PERSPECTIVE1

Scale   No

 Ë�Í§¾Ñ¡à �̈ÒË¹�Ò·Õè
F5+0.30 C1+3.10

 Ë�Í§·íÒ§Ò¹
F5+0.30 C1+3.10

 Ë�Í§¹éíÒ
F5+0.30 C1+3.10

 Ë�Í§à¡çº ¢Í§
F5+0.30 C1+3.10

 Ë�Í§à¡çº¢Í§
F5+0.30 C1+3.10

 Ë�Í§·íÒ§Ò¹
F5+0.30 C1+3.10

REMARK

¼¹Ñ§¡�ÍÍÔ°ÁÇàºÒ 
¼ÔÇ¼¹Ñ§©Òº»Ù¹àÃÕÂº¾Ã�ÍÁ·ÒÊÕ 
ª¹Ô´·ÒÀÒÂ¹Í¡(â·¹ÊÕáÅÐÂÕèË�ÍÃÐºØÀÒÂËÅÑ§)

 P2

C3 ½�Ò¡ÃÐàº×éÍ§á¼�¹àÃÕÂº Ë¹Ò 6 ÁÁ.  â¤Ã§à¤Ã�Ò
C-LINE ÁÒµÃ°Ò¹ ÁÍ¡. 
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¾Ã�ÍÁÃÐººÅÁ BW800X3000  mm

à¤Ã×èÍ§ÊÅÑ´ÍÔ¹·ÃÕÂ�

ÊÒÂ¾Ò¹ãµ�à¤Ã×èÍ§ÊÅÑ´ÍÔ¹·ÃÕÂ� 
BW800X11000  mm

ÊÒÂ¾Ò¹ÃÑº¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ� à·¡Í§ BW800X6000  mm

ÃÐºº¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ 5 µÑ¹µ�ÍÇÑ¹

Scale 1:25



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบขยายเคร่ืองทอมเมลล

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

18

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã : à¤Ã×èÍ§·ÍÁàÁÅÅ�
Scale 1:175



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบขยายเคร่ืองทอมเมลล 2

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

19

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áºº¢ÂÒÂ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¤Ã×èÍ§·ÍÁàÁÅÅ�
Scale 1:175



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบขยายเคร่ืองยอย

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

20

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áºº áÊ´§ à¤Ã×èÍ§Â�ÍÂ
Scale 1:175



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

หนาปก

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

21

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

§Ò¹»ÃÑº»ÃØ§ ÍÒ¤ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลนอาคารคดัแยก

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

22

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áºº á»Å¹¾×é¹ÍÒ¤ÒÃà ỐÁ
Scale   1 : 125
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดาน 1

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

23

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ» �́Ò¹Ë¹�Ò ¡�Í¹ »ÃÑº»ÃØ§
Scale   1 : 125

ÃÙ» �́Ò¹ËÅÑ§ ¡�Í¹ »ÃÑº»ÃØ§
Scale   1 : 125



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดาน 2

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

24

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ»¢�Ò§  1 ¡�Í¹»ÃÑº»ÃØ§
Scale   1 : 125

ÃÙ»¢�Ò§  2 ¡�Í¹»ÃÑº»ÃØ§
Scale   1 : 125



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด A

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

25

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ»´�Ò¹µÑ´ ¡�Í¹ »ÃÑº»ÃØ§
Scale   1 : 125
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลนหลังปรับปรุง

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

26

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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áºº á»Å¹¾×é¹ÍÒ¤ÒÃà ỐÁ
Scale   1 : 125PERSPECTIVE1

Scale   No
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดานหลัปรับปรุง

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

27

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดานหลัปรับปรุง

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

28

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด หลัปรับปรุง

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

29

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด หลัปรับปรุง

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

30

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบเคร่ืองรอน ระบบรอนปุยอินทรีย

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

31

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÊÒÂ¾Ò¹¾Òà¢�Òà¤Ã×èÍ§Ã�Í¹ÍÔ¹·ÃÕÂ�
 BW600X6000  mm

à¤Ã×èÍ§Ã�Í¹ ÍÔ¹·ÃÕÂ� ¢¹Ò´ 
 àÊ�¹¼�ÒÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 780 x 5900 mm.

áººà¤Ã×èÍ§Ã�Í¹ ÃÐººÃ�Í¹»Ø�ÂÍÔ¹·ÃÕÂ�
Scale   1 : 100



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

32

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลนพื้น สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

33

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดาน สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

34
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ»µÑ´  A1 - A1
Scale   1 : 125

ÃÙ»µÑ´  B1 - B1
Scale   1 : 125
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4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ประตูหนาตาง  สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

โครงสรางหลงัคา สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบบแปลนฐานราก  สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ขยายโครงสราง  สํานกังาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ขยายโครงสราง สํานักงาน 2

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ไฟฟา สํานักงาน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
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ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

42

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

âÃ§»Ø�ÂËÁÑ¡ RDF



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลน โรงปุยหมกั RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

43

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปดาน โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

44

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ» �́Ò¹Ë¹�Ò 
Scale   1 : 125
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Scale   1 : 125

ÃÙ»´�Ò¹¢�Ò§ 2 
Scale   1 : 125
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

45

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ»µÑ´  A1 - A1
Scale   1 : 125
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

รูปตัด 2 โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

46

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

ÃÙ»µÑ´  B1 - B1
Scale   1 : 125
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลน โครงสราง โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

47

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบขยาย โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

48

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ไฟฟา โรงปุยหมัก RDF

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

49

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบร้ัว

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

50

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áººÃÑéÇ



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลน ร้ัว

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

51

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2
.1

5

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

áººáÊ´§á»Å¹ ÃÑéÇ

Scale 1:25

ÃÙ»´�Ò¹ ÃÑéÇ

Scale 1:25

ÃÙ»µÑ´  ÃÑéÇ

Scale 1:25

¼¹Ñ§¡�ÍºÅçÍ¤ ¤Í¹¡ÃÕµ Ë¹Ò 7 «Á ¼ÔÇ©Òº»Ù¹àÃÕÂº



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบประตูบานเล่ือน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

52

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áºº»ÃÐµÙ àÅ×èÍ¹ à¢�ÒÍÍ¡ â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÐ¤ÃºÇ§¨Ã



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ขยาย ประตูบานเล่ือน

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

53

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

PLAN
SCALE 1:20

1
A-08

Door 1
Door 2Door 3

2.40

3.05 Detail F1

Detail F2

äÁ�ÃÑéÇ à¬ÍÃ�Ò ËÑÇµÑ´
10 x 300 x 1.2 «Á
ÊÑ¡¹éíÒ¼Öé§

àËÅç¡¡Å�Í§ 
25x25x1.6mm.

¡ÃÍººÒ¹»ÃÐµÙàËÅç¡¡Å�Í§
SHS-75x45x2.3x4.6-4.06 ;kg/m

¡ÃÍººÒ¹»ÃÐµÙàËÅç¡¡Å�Í§
SHS-75x45x2.3x4.6-4.06 ;kg/m

Å�Í»ÃÐµÙÃÑéÇÊáµ¹àÅÊ 3"
¨íÒ¹Ç¹ 4 ªØ´ / ºÒ¹

DETAIL F1

ÅÙ¡Å�ÍºÒ¹»ÃÐµÙàÅ×èÍ¹ 4 Å�Í 
ÃÒ§á¢Ç¹¢¹Ò´ 2 ¹ÔéÇ

àËÅç¡ÃÒ§ U ¢¹Ò´ 2"x2"

äÁ�ÃÑéÇ à¬ÍÃ�Ò ËÑÇµÑ´
10 x 300 x 1.2 «Á
ÊÑ¡¹éíÒ¼Öé§
 

àËÅç¡¡Å�Í§ 
25x25x1.6mm.

ªØ´ÅÙ¡Å�ÍºÒ¹àÅ×èÍ¹

Detail Door 1
 

0.18

ºÒ¹àÅ×èÍ¹ºÒ¹àÅ×èÍ¹ºÒ¹àÅ×èÍ¹

DETAIL F2

Å�Í»ÃÐµÙÃÑéÇÊáµ¹àÅÊ 3"

àËÅç¡à¾ÅÒ 3/4"

àËÅç¡©Ò¡ 2"x2"

àËÅç¡©Ò¡ 2"x2"

àËÅç¡à¾ÅÒ 3/4"



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ขยาย ประตูบานเล่ือน 2

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

54

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

1.52 1.52

3.04

1.20

1.20

2.39

¡ÃÍººÒ¹»ÃÐµÙàËÅç¡¡Å�Í§
SHS-75x45x2.3x4.6-4.06 ;kg/m

äÁ�ÃÑéÇ à¬ÍÃ�Ò ËÑÇµÑ´
10 x 300 x 1.2 «Á
ÊÑ¡¹éíÒ¼Öé§

Å�Í»ÃÐµÙÃÑéÇÊáµ¹àÅÊ 3"
¨íÒ¹Ç¹ 4 ªØ´ / ºÒ¹

See Detail ºÙ¸»ÃÐ¤Í§ 

Detail Door 2
 

àÊÒàËÅç¡»ÃÐ¤Í§»ÃÐµÙ
75x45x2.3 mm.

ºÙ�·»ÃÐ¤Í§»ÃÐµÙàËÅç¡

ºÙ�·»ÃÐ¤Í§»ÃÐµÙàËÅç¡

 àËÅç¡ÃÒ§ U 
¢¹Ò´ 2"x2" 

àËÅç¡ÃÒ§ U ¢¹Ò´ 2"x2"

àËÅç¡¡Å�Í§ 25x25x1.6mm.



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบลาน คสล.

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

55

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

áºº¡�ÍÊÃ�Ò§ ÅÒ¹µÒ¡ ¤ÊÅ.



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลนโครงาราง ลาน คสล.

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

56

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

60.00
1

5
.0

0

5
.0

0
5

.0
0

5
.0

0

Contraction Joint
@ 10.00 m.
See Detail

Longitudinal Joint
@ 5.00 m.
See Detail  

¾×é¹¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµ ¢Ñ´àÃÕÂº

¾×é¹¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµ ¢Ñ´àÃÕÂº

¾×é¹¼ÔÇ¤Í¹¡ÃÕµ ¢Ñ´àÃÕÂº

áººá»Å¹ÅÒ¹µÒ¡ ¤ÊÅ.
Scale 1:175

43

1
A-03

A-01

A-04

A-02

2

ÃÙ»µÑ´ A-05 ÅÒ¹µÒ¡
Scale 1:175

0.15

·ÃÒÂËÂÒºÃÍ§¾×é¹ Ë¹Ò 5 «Á.

¤Í¹¡ÃÕµ ¡íÒÅÑ§ÍÑ´ 240 ksc ÃÙ»·Ã§ÅÙ¡ºÒÈ¡�

Longitudinal Joint 
ÂÒÇ 0.50 Á. /·�Í¹
@ 0.60 Á.

0.05

µÐá¡Ã§ ÇÒÂàÁ¹·�
6 ÁÁ. @ 20 x 20 cm

µÑ´á¹Ç Ã�Í§ ¾Ã�ÍÁËÂÍ´ÂÒ§
¡Ç�Ò§ 0.25 x 0.25  Á.
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แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

ขยาย โครงสราง ลาน คสล.

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

57

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท

DB 16 SD 40Contraction Joint

DB 16 SD 40 Longitudinal Joint

Longitudinal Joint

Contraction Joint

¡Ñ¹Ã�ÒÇ µÐá¡Ã§àËçÅ¡àÊÃÔÁ 
ÇÒÂàÁ¹ 6 mm. @ 0.20 x0.20 m.

áººá»Å¹¡ÒÃàÊÃÔÁàËÅç¡ ÅÒ¹µÒ¡ ¤ÊÅ.
Scale 1:175

Contraction Joint

Longitudinal Joint 



แผนที่

จํานวน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานกอสราง :

สถานที่ กอสราง :

แบบแสดง :

เขียนแบบ : วาท่ีรอยตรีกิตติ   ชยัเทพ

วัน เดือน ป : January 5, 2022

แบบแปลน บอพักน้ําเสีย บอ C

วิศวกรโยธา : นาย ธนพงษ  นิยมพงษ

วาท่ีรอยตรีกิตต ิ  ชยัเทพ

ตรวจ

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

หัวหนางานจัดการพลัง ฯลฯ

รองอธิการ ฯลฯ ,คณบดี ฯลฯ

อธิการบดี ,หัวหนาสวน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยแมโจ   63 ม.4 ตําบล หนองหาร  อําเภอ สันทราย

จังหวัด เชียงใหม  50290

งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยี

จัดการขยะมูลฝอย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

 จังหวัดเชยีงใหม

58

58

ตรวจ ผอ.กองกายภาพและ ฯลฯ

รก. หัวหนางานจัดการกอสราง ฯลฯวิศวกรโยธา :

วิศวกรไฟฟา :

วิศวกรสิง่แวดลอม :

นายวิทยา  ถาแกว

นางจีรพรรณ จนัทราศัพท


