
ลูกตุ้ม เสาเข็มต้องตอกโดยลูกต้มชนิดปล่อย ชนิดลม ไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซลหรือชนิดอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน

ลูกตุ้มชนิดปล่อยระยะปล่อยของลูกตุ้มและรายการคำนวณ Blow Count ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน

และผู้รับจ้างต้องเสนอแนวการตอกเสาเข็ม ( Pile Poute ) มาให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ 
การตอกเสาเข็มแต่ละต้นต้องตอกต่อเนื่องกันไป โดยไม่หยุดชะงักจากเริ่มต้นจนถึงระดับที่กำหนด  

หากเกินจากที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบเพื่อพิจารณาแก้ไข
หัวเสาเข็มทุกต้นผิดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบแปลนได้ไม่เกิน 1 ใน 6 ของความกว้างของหน้าตัดของเสาเข็มนั้น  

ความคาดเคลื่อนของเสาเข็มที่ตอกตรงในแนวดิ่ง ยอมให้คาดเคลื่อนในแนวดิ่งไม่เกิน 10 มม. ต่อเมตรของความยาวของเสาเข็ม
นอกจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เสาเข็มจะตอกได้เมื่อมีผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เสาเข็ม ต้องไม่ตอกเสาเข็มในระยะ 50 ม.ของโครงสร้างคอนกรีตใดๆ ที่มีอายุน้อยกว่า 7 วัน 
ในรายการคำนวณเสาเข็มและเสาเข็มคอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่วนการตอกต้องใช้ความระมัดระวัง

การตอกเสาเข็มคอนกรีต  เสาเข็มที่หล่อสำเร็จแล้วต้องไม่ทำการตอกจนกว่าคอนกรีตมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้

หมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้องอยู่ในลักษณะที่หลวมตัว และไม่คับ หรือหลวมเกินไปอันอาจทำให้แนวลูกตุ้มและเสาเข็ม
และเสาเข็มคอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 14 วัน
ไม้ หรือวัสดุอื่นที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เมื่อกระสอบป่าน เชือก  ไม้  เสียหายชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที 
ใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวพอพอเพียงระหว่างหมวกเหล็กครอบหัวเสาเข็มและหัวเสาเข็มคอนกรีต เช่น กระสอบป่าน เชือก

ที่รองรับหัวเสาเข็ม ต้องใช้ชนิดที่สามารถป้องกันมิให้ลูกตุ้มตีถูกหัวเหล็กเสริม และไม่ทำความเสียหายกับเนื้อคอนกรีต

3.2.7

คอนกรีตเปลี่ยนไป

3.2.6

3.2.5

3.2.4

การวางผังที่ผู้รับจ้างทำเสร็จแล้วนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างก่อน แล้วจึงดำเนินการขั้นต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิย้าย 

ของผู้ว่าจ้างอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของลูกตุ้มที่ใช้ต่อน้ำหนักของเสาเข็ม จะต้องไม่น้อยกว่า 0.7 และต้องไม่เกินจนเกิดความเสียหาย

เครื่องยนต์  และอุปกรณ์ที่ใช้กับปั้นจั่นจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ สามารถให้กำลังได้สม่ำเสมอ
ชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นกับตัวปั้นจั่น จะต้องไม่คดงอหรือแตกร้าวตะเกียบคู่หน้าของปั้นจั่นจะต้องเป็นเส้นตรงและไม่หลวมคลอน

ปั้นจั่นที่นำมาใช้ในการตอกเสาเข็มจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความกว้างของปั้นจั่น พอที่จะมีการทรงตัวได้ดีเมื่อยกเสาเข็มขึ้นตั้ง

หากแก้ไขไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนเสาเข็ม ให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดในงานนี้ หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ
เสาเข็มที่ผ่านการรับรองให้ใช้ได้แล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณภาพด้อยลงไปกว่าที่กำหนดในรายการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไข 

ผู้รับจ้างต้องหาเสาเข็มต้นใหม่มาทดแทนโดยไม่มีข้อโต้แย้งและค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน จึงนำไปตอกได้ เสาเข็มต้นใดที่ตรวจดูแล้วคุณภาพไม่ดี ไม่ได้ขนาด ไม่ถูกต้องตามแบบ

เสาเข็มทุกต้นต้องมีวันที่ที่หล่อ เขียน หรืออัดพิมพ์ไว้ในเนื้อคอนกรีตให้อ่านได้ชัดเจน  และต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกร
ออกแบบ และการควบคุมคุณภาพของเสาเข็ม มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและรับรองเสียก่อนจึงนำไปใช้ได้

เสาเข็มคอนกรีตต้องเป็นอย่างที่ระบุไว้ในแบบรูปและสัญญาหรือเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ

เสาเข็มต้องตรง ไม่บิดเบี้ยว ไม่แตกร้าว หรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากแบบภายหลังจากการถอดแบบจากโรงงาน

ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามที่รายการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ได้กำหนดไว้ใน มอก.

วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อเสาเข็มส่วนผสมของคอนกรีตตลอดจนการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และหรือ เป็นชนิดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรอง

หรือเปลี่ยนแปลงผังให้เป็นอย่างอื่นได้เพื่อให้งานนั้นดำเนินไปด้วยดี

เสาเข็ม ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (  ม.อ.ก. )  

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการตอกเสาเข็ม
ที่เพิ่มขึ้นให้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

3.2.3
3.2.2

3.2.1

3.1.7

3.1.6

3.1 เสาเข็มคอนกรีต

และขนส่งไปถึงที่ก่อสร้าง

ของเสาเข็มคอนกรีตประเภทนั้น

งานคอนกรีตอัดแรงและงานเหล็กเสริมคอนกรีต

3. งานเสาเข็มทั่วไป

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1

ให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด โดยใช้กล้อง Level หรือ Theodolite และต้องและต้องใช้กล้องนี้ในการหาระดับและแนวดิ่งทุกครั้ง 

รูปลักษณะสิ่งก่อสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง และวิธีการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ก่อสร้างให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเป็นไปตาที่กำหนดไว้และเพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างอันหมายรวมถึงฝีมือช่าง

การทำผัง การทำระดับ การวางแนวตำแหน่งฐานเสาหรือเสาเข็ม และการสำรวจโดยทั่วไป เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเองทั้งสิ้น 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางผังสิ่งก่อสร้างตามสัญญาและผู้ว่าจ้าง จะไปตรวจสอบและอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตพื้นที่และระดับอ้างอิงให้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหมุดหลักฐาน

การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบ  ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นผู้สุ่มชี้เพื่อเก็บตัวอย่างต่อหน้าผู้แทนของผู้รับจ้าง

การทดลองคุณสมบัติของวัสดุ  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและนำส่งเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ  

1.1  ขอบข่าย   การควบคุมคุณภาพนี้หมายถึงการควบคุมทั้งในสถานที่ก่อสร้าง และในห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อควบคุมการใช้วัสดุ

    รายการประกอบแบบก่อสร้าง

และแผนที่อ้างอิงไว้ใช้ในงานก่อสร้าง

และหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างเป็นของผู้รับจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

2. การวางผังและการกำหนดระดับ

2.3
2.2

2.1

1.3

1.2

1. การควบคุมคุณภาพ

แล้วเสร็จตามหลักวิชาการ  แบบรูป รายการและสัญญา

5.4.2   ขนาดของหิน ( Grading )   

- หินเบอร์ 2 หินที่มีขนาดใหญ่สุด 38 มม. ยอมให้มีส่วนค้างตะแกรง 38 มม. ได้ไม่เกิน 2% และมีขนาดเล็กลดหลั่นลงไปจนถึงขนาด 10 มม.
- หินเบอร์ 1 หินที่มีขนาดใหญ่สุด 20 มม. ยอมให้มีส่วนค้างตะแกรง 20 มม. ได้ไม่เกิน 2 % และมีขนาดเล็กลดหลั่นลงไปจนถึงขนาด 5 มม.

  และยอมให้มีส่วนลอดตะแกรง 10 มม. ได้ไม่เกิน 5 % ก่อนนำไปใช้ผสมคอนกรีต ต้องล้างน้ำให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
5.5  น้ำ

5.3  ทราย ต้องเป็นทรายน้ำจืดที่หยาบ คม แข็งแกร่ง และสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆ 

-  ปูนซีเมนต์บรรจุถุง จะต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งคลุมปกปิดมิดชิดจากฝนและความชื้นหรือในโรงที่มีหลังคาคลุม มีฝากันฝนได้ดี ที่เก็บต้องยกพื้นสูงกว่าพื้นดิน
-  ถ้าจะใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่แข็งตัวเร็วในการก่อสร้างโครงสร้างให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม ตามมาจรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม1

5.1  ขอบข่าย ใช้ครอบคลุมสำหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะที่ระบุเป็นอย่างอื่น และไม่ครอบคลุมถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง

และให้ใช้วัสดุ เช่น ทราย หรืออิฐหัก กระทุ้งให้แน่น มีความหนาไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในแบบแล้วจึงเทคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5  หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ 
4.2  ฐานรากบนเสาเข็ม  หลุมฐานราก หรือบ่อก่อสร้างภายหลังที่ขุดจนได้ระดับ ให้ผู้รับจ้างลอกดินระหว่างหัวเสาเข็มออกให้หมดและลึกลงไปไม่น้อยกว่า 15 ซม. 

3.2.15  ถ้าปรากฏว่าเสาเข็มตอกจมลงไปไม่ถึงระดับที่ระบุไว้ในแบบ และรายการจะเนื่องจากชั้นดินแข็ง หรือเหตุอื่นใด ก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งผู้ว่าจ้าง

โดยปลอดภัยตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแก้ไขนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
3.2.14  ในกรณีเมื่อตอกเสาเข็มไปจนสุดความยาวของเสาเข็ม ตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ  แต่เสาเข็มนั้นไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้

3.2.13  ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการตอกเสาเข้มแต่ละต้น พร้อมทั้งแบบแปลนแสดงตำแหน่งเสาเข็มต้นที่ทำการตอก โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามแบบฟอร์ม

3.2.12  เสาเข็มที่ตอกชำรุด ตอกผิดที่ หรือไม่ได้แนวให้ถอนออก และเปลี่ยนเสาเข็มที่ชำรุด ถ้าถอนออกไม่ได้ให้ตัดออกทิ้งไป และจะต้องตอกเสาเข็มเพิ่มเติม
3.2.11  การดีดขึ้น  เมื่อทำการตอกเสาเข็มเป็นกลุ่มหรือระยะระหว่างเสาเข็มใกล้ชิดกัน ถ้ามีการดีดขึ้นของเสาเข็มนั้นๆต้องกลับไปตอกให้ลงไปอยู่ในระดับเดิม

3.2.9  การตัดเสาเข็ม ต้องตัดให้ได้ฉากกับแนวยาวของเสาเข็ม เครื่องตัดที่ใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเสาเข็ม

3.2.8  การต่อหัวเสาเข็ม ต้องกะเทาะคอนกรีตออกจากเหล็กเสริมที่หัวเสาเข็ม โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนที่อยู่ใกล้เคียงแบบและกรรมวิธีที่ใช้

5.4.1   หินที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง ทนทาน เหนียว ไม่ผุ และสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปนต้องมีรูปร่างเหลี่ยมส่วบแบนเรียวน้อย 

     ทรายต้องมีขนาดตั้งแต่ 5 มม.ลดหลั่นลงไปจนถึงขนาดรูตะแกรงเบอร์ 100 โดยให้มีส่วนลอดตะแกรงเบอร์ 100 ไม่เกิน 10 % .

-  คอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คาน-พื้นชั้นล่าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท5.หรือ Marine Concrete
-  ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภทผสมปนกัน หรือเทติดต่อกันในขณะที่ส่วนที่เทไว้ก่อนซึ่งปูนซีเมนต์ต่างประเภทกันยังไม่แข็งตัว

ถ้าแบบหรือรายการประกอบแบบเฉพาะไม่ได้กำหนดว่าเป็นปูนซีเมนต์ประเภทใด ให้ถือว่าเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง
- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 

และต้องยึดเหล็กเสริมให้แน่นกับที่ ก่อนเทต้องผ่านการตรวจและยินยอมจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3  ก่อนเทคอนกรีต ต้องสูบน้ำออกจากหลุมให้หมด และต้องเก็บเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากแบบหล่อคอนกรีตแล้วทำความสะอาด 
ปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. หลังจากนั้นให้วางเหล็กตะแกรงฐานรากเพื่อทำการเทคอนกรีต

 ความถ่วงจำเพาะของหินไม่น้อยกว่า 2.6

 ก่อนใช้ต้องร่อนผ่านตะแกรงขนาด 5 มม.

-  ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดนเด็ดขาด
  อย่างน้อย 30 ซม.

5.4  หิน

ที่สัมผัสดินเค็มหรือน้ำเค็ม
5.2  ปูนซีเมนต์ 

5.  งานคอนกรีต

ซึ่งอาจจะทำได้โดยการกั้นคอกหรือขุดดินลดเป็นชั้นๆ ลงไป ดินที่ขุดขึ้นจะต้องนำไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
4.1  การขุดดินเพื่อทำฐานราก จะต้องขุดให้ได้ขนาดและระดับตามแบบรูปและรายการ ต้องป้องกันมิให้ดินพังทะลายและเกิดความเสียหายใดๆ

ทราบทันที ข้อวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ

ของผู้ว่าจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาว่าเสาเข็มต้นนั้นๆจะสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่กำหนดหรือไม่

และเพิ่มขนาดของฐานรากและหรือ คานยื่นตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะเรียกร้องต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

3.2.10  ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตัดเสาเข็มอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

4. งานฐานราก

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำจืด ใสสะอาด ใช้ดื่มได้ หรือน้ำประปาที่ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง  เกลือ
และสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งอาจจะทำให้คุณภาพของคอนกรีตลดลงได้

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น01

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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       ประเภทของงาน                                     ระยะหุ้มคอนกรีต ( ซม. )
5.6.6   ส่วนหุ้มของคอนกรีต ถ้ามิได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียดแล้ว ให้ใช้ส่วนหุ้มคอนกรีตจากผิวไม้แบบถึงผิวนอกเหล็กเสริมดังต่อไปนี้
       ทิ้งและทำการหล่อใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการไม่บิดพริ้วและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
       อุดรูโพรงต่างๆให้ผิวหน้าเรียบ โดยทั่วไปถ้าหากคอนกรีตมีรูโพรงมากจนอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง  ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง อาจพิจารณาให้รื้อ
5.6.6   การแต่งหน้าคอนกรีต เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้ว ให้สกัดที่นูนออกเสมอผิว ทั่วไปแล้วใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายในอัตราส่วน 1:2

       สามารถใช้แทนวิธีการข้างต้นได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
       ให้ชุ่มและคลุมไว้และคอยราดน้ำให้ทรายหรือกระสอบเปียกชุมอยู่ตลอดเวลา  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน การใช้สารเคมีบ่มคอนกรีต
       และจะต้องทำการบ่มคอนกรีตทันทีโดยใช้น้ำรดให้เปียกชุมอยู่ตลอดเวลา และเมื่อถอดแบบหล่อด้านข้างออกแล้วให้ใช้ทรายหรือกระสอบป่านชุบน้ำ 
5.6.5   การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวจะต้องป้องกันมิให้ถูกกระทบกระเทือน โดยเฉพาะภายระยะเวลา 24 ชม. แรก 

        เมื่อทำการกระทุ้งชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วให้ทำการปาดผิวหน้าให้เรียบ และยกกรวยออกและให้วัดระยะ การยุบตัวของคอนกรีตรูปกรวย 
        จนเต็ม ทุกๆชั้นทำการกระทุ้ง 25 ครั้ง ด้วยแท่งเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ปลายกลมมนยาว 60 ซม.
        โดยชั้นที่ 1 ให้ใส่คอนกรีตประมาณ 6-7 ซม. ชั้นที่ 2 ให้ใส่คอนกรีตสูงประมาณ 5 ซมและชั้นที่ 3 ให้ใส่คอนกรีตส่วนสูงที่เหลือ
        ก่อนที่จะบรรจุลงในกรวยเพื่อการทดสอบ ถ้ามีหินหรือกรวดก้อนโตกว่าขนาด 30 มม. ต้องเอาออก การบรรจุลงในกรวยให้บรรจุเป็น 3  ชั้น 
        ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานล่าง 20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายบน 10 ซม. มีมือจับข้างนอก 2 ข้าง 
5.6.4   วิธีทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตให้ปฏิบัติดังนี้ นำคอนกรีตที่จะทดสอบบรรจุลงในแบบเหล็กรูปกรวยกลมตัดปลายสูง 30 ซม.  

       ของน้ำกับปูนซีเมนต์หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป
      -ในการเทคอนกรีตจะต้องทำการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ( Slump  Test ) ทุกครั้งที่เปลี่ยนอัตราส่วนผสม

      -เมื่อจะเทคอนกรีตต่อจากที่หยุดไว้ ให้ทำความสะอาดด้วยแปรงลวดราดน้ำให้เปียกแล้วใช้น้ำผสมซีเมนต์ในอัตราส่วนเท่าๆกัน

คาน ที่กลางคานโดยใช้ไม้กั้นตั้งฉากในกรณีที่คานซอยตัดกับคานหลักตรงบริเวณกึ่งกลางช่วงที่ให้เลื่อนรอยต่อในคานหลักพื้น

         -เมื่อการเทคอนกรีตส่วนใดจะเทรวดเดียวจนเสร็จไม่ก็ให้หยุดเทให้ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และรายการ หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน
      การเทคอนกรีตจะต้องใช้เครื่องสั่น ( Vibrator ) ให้คอนกรีตแน่นตัวประสิทธิภาพของเครื่องสั่นจะต้องเหมาะสมกับชนิดของงาน

         -การลำเลียงและการเทคอนกรีตจะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีตๆที่ผสมแล้วต้องรีบนำไปเทลงแบบโดยเร็ว

    ให้ปราศจากเศษวัสดุที่อยู่ในแบบที่จะเทอุดรอยรั่วต่างๆ เพื่อมิให้น้ำปูนหนีออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
-   ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบหล่อและการวางเหล็กเสริมว่ามั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามแบบรูป และรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาด

-   คอนกรีตที่ใช้ในการเทพื้นและพื้นหลังคา ค.ส.ล. ห้องน้ำ ถังเก็บน้ำได้ต้องมี W/C ไม่เกิน 0.48

   ถ้ามีความจำเป็นต้องผสมด้วยมือจะต้องขออนุญาตเป็นคราวๆไป และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างก่อน
   หรือภายในระยะเวลา Initial  Setting Time ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกินกำหนดนี้เป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีที่ Retarding Agent 
   อยู่เป็นอันขาด ผู้รับจ้างจะต้องทำกะบะตวงหิน ทราย ให้เรียบร้อย หรือโดยวิธีการชั่ง คอนกรีตเมื่อผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
-   การผสมคอนกรีตให้ผสมด้วยเครื่องผสมซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบ/ นาที ในเครื่องผสมต้องสะอาดปราศจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

4.07.5ถนนและลาน
เสา

เมื่อทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15x30 ซมตามวิธีทีได้ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2

ก่อนที่จะนำมาใช้จะต้องส่งรายการคำนวณส่วนผสม และผลการทดสอบค่าแรงอัดต่ำสูงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อน
- ส่วนผสมต้องสม่ำเสมอเพื่อให้ได้กำลังที่แน่นอน ( โดยในกรณีที่จะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ( Ready Mixed Concrete ) 
- น้ำให้มีปริมาณน้อยที่สุด เพียงพอให้คอนกรีตมีความข้นพอเหมาะ ไม่เหลวเกินไป 
- ปูนซีเมนต์ต้องมีปริมาณเพียงพอให้ได้กำลังตามต้องการและความคล่องตัว ( Work ability ) 

( มอก. ) เมื่ออายุได้ 28 วัน และมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 325 กก./ ม.

คอนกรีตที่ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กของงานโครงสร้างทั่วไปให้ใช้คอนกรีตที่มีค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ ซม
5.6.1     การเลือกส่วนผสม ให้ถือหลักดังนี้  
5.6  คอนกรีต
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       2.5                                           คานหรือเสา                                     

       ฐานราก                                     
       เสาตอม่อ                                    

       5.0                                     
       4.0                                    

       พื้นหรือผนัง                                            2.0                                     

ของผู้ว่าจ้างกำหนด หรือตามตำแหน่งดังนี้

        แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับส่วนสูงของกรวย การยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้ได้คือ

พื้น คานและผนัง
ฐานราก

ประเภทของงาน

4.0
5.0
5.010.0

10.0
7.5

ต่ำสุดสูงสุด

การยุบตัว ( Slump ) ซม.

      -ห้ามเทคอนกรีตขณะที่ฝนตกเว้นแต่จะมีการป้องกัน
       ราดให้ทั่วหน้าที่จะเทต่อแล้วจึงเทคอนกรีตต่อไปได้

      ออกไปอีกระยะ 1 เท่าของความลึกของคานหลัก

          เสา ที่ระดับไม่เกิน 5.0 ซม. ต่ำจากท้องคานหัวเสา

5.6.3  การเทคอนกรีต

5.6.2  การผสมคอนกรีต

      และต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อน หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิม

    ของผู้ว่าจ้าง แล้งจึงจะทำการเทคอนกรีตได้

-   คอนกรีตผสมเสร็จ ให้ใช้ข้อกำหนดตามข้อ 5.7.6.1

       -ผู้รับจ้างจะต้องจัดหากล้องสำรวจที่มีประสิทธิภาพดีประจำสถานที่ก่อสร้าง เพื่อใช้วัดระดับและวัดดิ่งของงานก่อสร้างทั้งหมด 
       หรือผิดขนาดจนเห็นว่าเกิดผลเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทุบทำลายช้นส่วนนั้นทั้งชิ้น แล้วหล่อใหม่ให้ถูกต้องโดยจะคิดมูลค่าเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

       จนเสียระดับหรือแนวหลังจากเทคอนกรีตแล้ว หากเกิดความคาดเคลื่อนเกินระยะดังนี้คือ
      -แบบหล่อและนั่งร้านรองรับคอนกรีตเหลว จะต้องมั่นคงแข็งแรงและพอรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนเมื่อใช้เครืองเขย่าคอนกรีตได้โดยไม่ทรุดตัวและแอ่นตัว
      -แบบหล่อต้องเข้าแบบให้สนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว และผิวด้านในของแบบที่ติดกับคอนกรีตต้องเรียบร้อย รอยต่อต่างๆของแบบต้องอุดให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต

      -ไม้  ต้องไม่ผุ ไม่คดงอและมีผิวเรียบ โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. กรณีใช้ไม้อัด ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม
      -เหล็ก ต้องไม่ผุ  สะอาดและผิวเรียบ โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

      ทดสอบรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆอันจะพึงมี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
      แล้วจัดการหล่อใหม่ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใดการจัดหาเครื่องมือสำหรับเจาะ
      เว้นในกรณีที่ผลการทดสอบในครั้งหลังนี้ไม่ได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างสัญญาว่ายอมรื้อส่วนที่เทคอนกรีตไปแล้วนั้นเสียทันที 
      แล้วนำมาหากำลังอัดอีกครั้งหนึ่ง ผลการทดสอบที่ได้จากการเจาะแต่ละตัวอย่างจะต้องไม่น้อยกว่า 85 % ของกำลังอัดประลัยที่กำหนด
      หรือหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจจะให้ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตจากโครงสร้างที่เทแล้วโดยการเจาะคอนกรีตจากโครงสร้างนั้นๆ
      หรือรื้อส่วนที่เป็นคอนกรีตไปแล้วนั้นออกเสีย แล้วจัดการหล่อใหม่โดยใช้คอนกรีต ซึ่งต้องมีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
      -หากปรากฏว่า ค่ากำลังอัดประลัยของผลการทดสอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อก่อนหน้านี้ผู้รับจ้างต้องสกัด

       ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน อย่างไรก็ตามการพิจารณาตัดสินกำลังอัดประลัยขั้นสุดท้าย ถือเมื่อก้อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน
      -ในกรณีที่มีการทดสอบค่ากำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 70 % 

ทั้งสามแท่ง จะต้องได้กำลังอัดประลัยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 % 
      -กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตแต่ละแท่งที่ได้จากการทดลองอนุโลมให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 %แต่เมื่อเฉลี่ยจากตัวอย่าง
      -กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตแต่ละแท่งจะต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

      การพิจารณาผลการทดสอบคอนกรีตที่หล่อแล้วจะยอมรับได้เมื่อผลการการทดสอบแท่งคอนกรีตทดลองมาตรฐานที่เก็บมาทั้ง 3 ก้อน 
      ( โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างร่วมนำส่ง ) ไปให้สถาบันของทางราชการทำการทดสอบโดยตรงค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
      เมื่อแท่งคอนกรีตอายุครบ 24 ชม. ให้นำแท่งคอนกรีตไปบ่มโดยจัดการให้แท่งคอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลา และดำเนินการส่ง 

      การเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบให้เก็บทุกวันเมื่อมีการเทคอนกรีตและอย่างน้อยต้องเก็บ 3 ก้อนเพื่อทดสอบกำลังคอนกรีต
      ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างซึ่งจะเป็นผู้ซุ่มตัวอย่างคอนกรีตที่กำลังใช้งานก่อสร้างนั้น
      เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าจะดีพอหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องหล่อแท่งคอนกรีตลงในแบบเหล็กที่เตรียมไว้

5.7    แบบหล่อ

       ของคานหรือพื้นในแนวระดับเกิน 10 มม. ต่อระยะ 10 ม.

        โดยมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างร่วมตรวจสอบ

       ของเสาคาดเคลื่อนจากแนวดิ่งเกิน 5 มม.ต่อความสูงเสา 3 ม.

       และโครงเคร่าที่แข็งแรงอย่างเพียงพอ

      -แบบหล่อต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง

5.6.7  การหล่อตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบ

      เมื่ออายุครบ 28 วัน นั้นตรงตามความต้องการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

      เมื่ออายุ 7 วัน และเมื่ออายุ 28 วัน จำนวน 3 ก้อน

       เป็นเฏณฑ์

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น02

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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8.      งานสี

              7.6  การประกอบและการยกติดตั้ง 

              7.5  รูและช่องเปิด การเจาะตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็กและห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด
              7.4  การต่อ รายละเอียดในการต่อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและรายการทุกประการ

              7.3 กองเก็บวัสดุ เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้ว และยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนพื้นยกเหนือพื้นดินจะต้องรักษาเหล็ก

              7.2 วัสดุที่ใช้ 
              7.1 ขอบข่าย งานนี้ใช้สำหรับงานเหล็กรูปพรรณทั่วไป นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะที่จะระบุเป็นอย่างอื่น
7      งานเหล็กรูปพรรณ

              -การต่อเหล็กเสริมอาจทำได้หลายวิธีคือ 
               รอยต่อทุกรอยต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบ จากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าก่อนเสมอ
              -รอยต่อของเหล็กเสริมแต่ละเส้นที่อยู่ด้านข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันเกิน 50 % ของปริมาณเหล็กเสริมทั้งหมด

              และรายการจะต้องต่อในตำแหน่งต่อไปนี้
              -เหล็กเสริมของคาน-พื้น  นอกจากที่เป็นคานยื่น หรือพื้นยื่น หรือที่ระบุไว้ในแบบรูป 

6.5    การต่อเหล็กเสริม
              การดัดเหล็กเสริม ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรูปและรายการ ให้เป็นไปตาม ผนวก ก. ( การดัดและการต่อเหล็กเส้น ) 

6.4    การดัดเหล็กเสริม

              ห้ามดัดเหล็กเสริมโดยวิธีเผาให้ร้อน

       -ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาในการถอดแบบตามข้อ 5.7.7ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

       6.3  การเก็บรักษาเหล็กเสริม  บริเวณที่เก็บรักษาเหล็เสริม ต้องยกพื้นให้พ้นดินอย่างน้อย 20 ซม.และต้องมีหลังคาป้องกันน้ำค้างน้ำฝน

       เหล็กข้ออ้อย ( Deformed Bar ) ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน มอก. 24-2536หากไม่มีการกำหนดชั้นคุณภาพของเหล็กไว้ในแบบก่อสร้าง
       ไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ชั้นคุณภาพไม่ตำกว่า 

       เหล็กเส้นกลม ( Plain Round Bar ) ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน มอก.20-2527หากไม่มีการกำหนดชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นกลม

       6.2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กเส้นใหม่ มีผิวสะอาด ไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อนน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าว และต้องมีคุณภาพตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       6.1 ขอบข่าย งานนี้ครอบคลุมสำหรับงานคอนกรีตทั่วไปทั้งหมด ยกเว้นเหล็กแรงดึงสูงในงานคอนกรีตอัดแรง

       -แบบหล่อที่รื้อออกแล้วก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่จะต้องทำความสะอาด และตกแต่งให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงนำไปใช้อีกได้

6.     งานเหล็กเสริมคอนกรีต

            ให้เก็บรักษาเหล็กเสริมให้พ้นสิ่งสกปรก เช่น ดิน สี น้ำมัน

SD.30

       ไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ชั้นคุณภาพไม่ตำกว่า 

           หรือเป็นชนิดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรอง ดังนี้

       ให้ใช้ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า 

SR.24

       เมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 10 วัน แต่ค่ากำลังอัดประลัยของ Concreteต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. และต้องส่งผลการทดสอบ
       ( ประเภท 3 มอก.15เล่ม 1 ) หรือคอนกรีตผสม Accelerator ให้ถอดแบบได้
       เมื่อถอดแบบล่างแล้วให้ค้ำตามจุดต่างๆที่เหมาะสมไว้อีก 14 วันทั้งให้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

       -แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะได้กำหนดเวลาการถอดแบบ ต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือนและให้ถือกำหนดเวลาในการถอดแบบดังนี้

       ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน

       แบบล่างรองรับพื้นและคาน  14 วัน
       แบบข้างเสา แบบข้างคาน ข้างกำแพง และฐานราก 2 วัน

2

                   -การประกอบและการติดตั้ง

8.1 งานสีปูนใช้สีน้ำทาสีรองพื้น 1 ครั้ง  ทาสีจริง 2 ครั้ง สีให้ใช้ตาม มอก. 272 - 2531 หรือเทียบเท่า
8.2 งานสีไม้ ใช้สีน้ำมันทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก. 327 - 2538 หรือเทียบเท่า

              การต่อโดยวิธีอื่น การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ
              ต่อผู้ว่าจ้าง รอยเชื่อมใดๆ ที่เป็นที่สงสัยผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำการแก้ไขใหม่ได้
              และผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างรอยเชื่อม และผลการทดสอบแรงเค้นดึงของรอยเชื่อมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
              จะต้องเป็นไปตามงานเชื่อม เสร็จแล้วรอยต่อจะต้องรับแรงเค้นดึง (Tensile  Stress)  ได้ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของแรงเค้นดึงของเหล็ก
              เหล็กที่วางทาบกันจะต้องวางต่อโดยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า
              การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัดและกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต

              และรายงานผลการทดลองอย่างละเอียดมาเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

              ให้พยายามประกอบที่หน้างานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

              เสร็จแล้วรอยต่อจะต้องรับแรงเค้นดึง ( Tensile  Stress ) ได้ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของแรงเค้นดึงของเหล็กเส้น 

              จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการติดตั้งตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว

              จะต้องทำแบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การตัดต่อประกอบและการติดตั้งสลักเกลียว
                   -แบบขยาย ก่อนจะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจะต้องส่งแบบขยายต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างเพื่อรับความเห็นชอบ

                   โดยลบมุม 2 มม. ช่องเปิดอื่นๆ เหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม่น้อย กว่าความหนาของเหล็ก
                   รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือ 
                   ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ 

              -ลวดเชื่อมชนิดเหล็กกล้าเหนียวซึ่งมีปลอกหุ้มสำหรับเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้ตามมตรฐาน มอก. 49-2528

              การต่อเหล็กด้วยวิธีอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ และรายงานผลการทดลองอย่างละเอียด
              จากหน่วยงานที่เชชื่อถือได้ต่อผู้ว่าจ้าง รอยเชื่อมใดๆที่เป็นที่สงสัยผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้แก้ไขใหม่ได้
              ตามที่กำหนดไว้  และผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างรอยเชื่อมและผลการทดสอบแรงเค้นดึงของรอยเชื่อม

              สัญลักษณ์ต่างๆที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รอยเชื่อมและรอยต่อที่กระทำในโรงงาน

                   ในส่วนนั้น รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดของเหล็กส่วนนั้น

               ให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน สนิมหรือสิ่งสกแปลกปลอมอื่นๆ

              -เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้ตามมตรฐาน มอก. 55-2516
              -เหล็กรูปพรรณทั้งหมด ให้ใช้ตามมตรฐาน มอก. 116-2529

              มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

              การต่อเหล็กเสริมด้วยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า ให้เชื่อมด้วยวิธีชนปลายต่อปลายตาม ผนวก ข. และจะต้องเป็นไปตามงานเชื่อม 
              ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันมีระยะไม่น้อยกว่า 36 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยนั้น  โดยมิต้องงอขอ
              ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้วางทาบกันมีระยะไม่น้อยกว่า 36 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยนั้น  
              ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น และปลายของเหล็กที่ต่อจะต้องดัดงอขอตาม ผนวก ก. ข้อ 1  
              การต่อโดยวิธีการวางทาบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กกลมให้วางทาบโดยให้เหลื่อมกัน มีระยะยาวไม่น้อยกว่า 48 เท่า 

              สำหรับเหล็กเสา ให้ต่อตรงจุดหลังพื้น และให้เป็นไปตาม ผนวก ก.
              เหล็กบนของคาน-พื้น ให้ต่อที่ระยะไม่เกิน 1/3 ของช่วงกลางคาน-พื้น
              เหล็กล่างของคาน-พื้น  ให้ต่อที่ระยะไม่เกิน 1/3 ของช่วงคาน-พื้นจากหน้าเสา

8.3 งานสีเหล็ก ชุบสีกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม   มอก. 327 - 2538  หรือเทียบเท่า

9.      งานไฟฟ้า
9.1  ในการติดตั้ง  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ
9.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
 แผงสวิตซ์อัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์ของ SQUARE D  หรือคุณภาพเทียบเท่า
 CIRCUID BREAKER เป็นผลิตภัณฑ์ของ SQUARE D หรือคุณภาพเทียบเท่า
 ดวงโคมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีเครื่องหมายการค้า โดยมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก. 236 - 2533
- ขั้วรับหลอดและขั้วสตาทเตอร์ มอก. 344 - 2530
- สตาทเตอร์ มอก. 183 - 2528
- บัลลาสต์   มอก. 23 -2521
 สายไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์  มอก.11 - 2531
 สวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า  เป็นผลิตภัณฑ์ของ    NATIONAL หรือเทียบเท่า
  สายเมน ใช้สาย 16  sq.mm.
  สายไฟฟ้าระหว่างดวงโคม  และสายจากสวิตซ์เข้าดวงโคม ใช้สาย  2x2.5  sq.mm.

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น03

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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SLOPE 1:400

สนามกีฬา   ดูแปลนขยายงานตีเส้น

ขอบคันหินดูแบบขยาย

สนามเด็กเล่น  ลงทรายหนาเฉลี่ย  0.25  เมตร.

ผิวขัดหยาบ   + 0.22
บริเวณที่ออกกำลังกาย

บล็อคปูถนน    +0.22

แบบแปลนพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์
มาตราส่วน                                                                   1:250

52.00

10.0032.0010.00

23.66

R 16.00

16
.00

20
.00

16
.00

2.0
0

R 12.00

R 16.00

ขอบคันหินดูแบบขยาย

บล็อคปูถนน    +0.22

บล็อคปูถนน    +0.22

SLOPE 1:400

A

A

B B

พื้นที่จัดสวนลงดินจืด หนา 0.20  เมตร. ปลูกหญ้านวลน้อย

หมายเหตุ      -   อาคารขนาด  4.00x4.00  เมตร. ให้ก่อสร้าง
                           ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง

                      -  เสาไฟส่องสว่างสามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้ง

                          ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

                      - ผู้รับจ้างต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโดยต้องขอติดตั้ง

                        กับการไฟฟ้าภูมิภาค.

ควรวางรูปสนามในแนวทิศเหนือ  -  ใต้
แนวทิศเหนือ  -  ใต้

เสาไฟส่องสว่าง.

บล็อคปูถนนลายอัฐศิลา + จัตรัส

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น04

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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จุดตั้งเสา  ดูแบบขยาย

แบบขยายงานตีเส้นสนามกีฬา
มาตราส่วน                                               1:250

จุดตั้งเสา  ดูแบบขยาย

52.00

10.0032.0010.00

16
.00

20
.00

16
.00

พื้นที่จัดสวน

สนามเด็กเล่น

R 16.00

R 12.00

R 16.00

10
.00

10
.00

0.5
0

0.5
0

เสาไฟส่องสว่าง.

รายการประกอบแบบ
-   การตีเส้นสนามให้ใช้สีสำหรับทาถนนและสีที่ใช้ตีเส้นแต่ละสนามให้ใช้สีต่างกัน

แนวทิศเหนือ  -  ใต้

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น05

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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 รอยต่อ  ดูแบบขยาย

สนามเด็กเล่น  ลงทรายหนาเฉลี่ย  0.25เมตร.

ขอบคันหินดูแบบขยาย

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น  หนา 0.05 เมตร
.

ขอบคันหินสำเร็จรูป

พื้นที่จัดสวน

บล็อคปูถนน   + 0.22

< 240 ksc             0.10 m                         WIRE  MESH  4 mm @0.20m#ผิวคอนกรีตกำลังอัดลูกบาศ์ก เสริมเหล็กหนา

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น  หนา 0.05 เมตร
.

ดินเดิม รูปตัด   A

52.00

16.00 20.00 16.00

4.0010.002.00

ขอบคันหินสำเร็จรูป

1:2 1:2

มาตราส่วน                                               1:200

รูปตัด   B
มาตราส่วน                                               1:200

52.00

10.00 16.00 16.00 10.00

32.00

 รอยต่อ  ดูแบบขยาย  รอยต่อ  ดูแบบขยาย

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น  หนา 0.05 เมตร
ดินเดิม

< 240 ksc             0.10 m                         WIRE  MESH  4 mm @0.20m#ผิวคอนกรีตกำลังอัดลูกบาศ์ก เสริมเหล็กหนา

SLOPE 1:400 SLOPE 1:400

1:2 1:2

/

/

พื้นที่จัดสวนลงดินจืด หนา 0.20  เมตร. ปลูกหญ้านวลน้อย
บล็อคปูถนน    + 0.22

0.20

0.40
0.60

0.70 x 0.70

0.20 x 0.20

0.20 หลุมทราย

4 - DB 12  มม.#

ปลอก  /  6 มม.  @  0.20  ม.
แกน 4 DB 12  มม.

สลักเกลียว  4-  /   12
Plate  200x200x6  มม.

แสดงตอม่อสำหรับยึดอุปกรณ์เด็กเล่น

ขอบคันหินดูแบบขยาย แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น06

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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แบบสนามวอลเลย์บอล

24.00

3.00 6.00 3.00 3.00 6.00 3.00
3.0

0
3.0

0
9.0

0

15
.00

มาตราส่วน                                 1:100

ตีเส้นพื้นสีขาว

ทำผิวพื้นสีน้ำเงิน แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น07

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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แบบสนามฟุตซอล   ฟุตบอล  5  คน

25.00

3.0
0

15
.00

6.00

3.00

R 4.00

R 0.25

10.00

R 3.00

มาตราส่วน                                                              1:100

พื้นผิวขัดหยาบ

ทำผิวพื้นสีเขียว

ตีเส้นพื้นสีขาว

ตีเส้นพื้นสีขาว

ทำผิวพื้นสีเขียว

ทำผิวพื้นสีเขียว

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น08

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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NOT  TO  SCALE

แบบสนามเซปักตะกร้อ

R 0.30
2.453.0

5 R 0.90

มาตราส่วน                                 1:100

จุกอุดไฟเบอร์  ดูแบบขยาย
ข้อต่อตรง       2''

ท่อเหล็กอาบสังกระสี       2''

0.025
0.025

ขยายจุดติดตั้งเสาเนต
มาตราส่วน                                 1:10

ขยายคันหินคอนกรีตเทในที่
มาตราส่วน                                               1:10

ขยายจุกอุดไฟเบอร์

ขยายรอยต่อ
มาตราส่วน       1:10

ผิวสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก  wire  mesh        4 มม.  @  0.20  ม.

รอยต่อหยอดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผสมทราย

#

เหล็ก wire mesh       4 มม. @ 0.20 ม. #
เหล็กข้ออ้อย      12 มม.  ยาว 0.50 ม.  @ 0.50  ม.

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น  หนา 0.05 เมตร
.

ดินเดิม

รายการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

1. อุปกรณ์ห่วงโหน
2. กระดานลื่นรอดอุโมงค์
3. บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น
4. ชิงช้าใหญ่พิเศษ
5. เรือบก
6. กระดานลื่นสองทาง

7. ม้ากระดก
8. ชิงช้าปีนป่าย

รายการอุปกรณ์ออกกำลังกาย

1. เครื่องวิ่งล้อถ่วง
2. เครื่องบริหารเอว - สะโพก
3. เครื่องโยกแขน - ขา - สะโพก
4. เครื่องซิทอัพและนวดหลัง
5. จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก
6. เครื่องบริหารขา , น่อง , ข้อเข่าแบบสปริง
7. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว , ขา , ลำตัว
8. กระสอบทราย
9. ชุดบาร์เดี่ยว     และชุดบาร์คู่
รายการอุปกรณ์ประกอบสนาม

1. ประตูฟุตซอล        จำนวน     1   ชุด
2. เสาติดตั้งเนต        จำนวน     1   ชุด
3. เนตวอลเลย์บอล และ เซปักตระกร้อ

ทำผิวพื้นสีแดง

ตีเส้นพื้นสีขาว

ทำผิวพื้นสีน้ำเงิน

ทำผิวพื้นสีแดง

ตีเส้นพื้นสีขาว

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น09

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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1.00 4.00 1.00
A B

1.00

4.00

1.00

ป1

นผ2

ผ1

ผ2

ผ1

ผ2

ผ1ผ1ผ11

2

ผ1

ผ1

ผ2

ผ2

ผ2

ผ1

ผ2

แปลนพื้น  1:50
A

B
C

D

เอนกประสงค์

รายการประกอบแบบ

พื้น ค.ส.ล.

ผนังสมาร์ทบอร์ด   โครงเคร่าเหล็ก

ผนังไม้สังเคราะห์    โครงเคร่าเหล็ก

ประตูไม้เนื้อแข็ง   0.80x1.80  พร้อมวงกบ
หน้าต่างบานกระทุ้ง  หรือ  บานเลื่อนอลูมิเนียม   0.70x1.50
ประตู  P.V.C.   ขนาด  0.70x1.80  ม.  พร้อมวงกบ
หน้างต่างบานกระทุ้ง    ขนาด   0.50x0.70 ม.

พ
ผ1
ผ2
ป1
น

พพ

พ

พ
น

ห้องน้ำ

1.90

0.90

ป2
น2

ป2

10

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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1.00 4.00 1.00
A B

1.00

4.00

1.001

2

แปลนหลังคา  1:50

หลังคามุงด้วยไม้สังเคราะห์  ขนาด  8  ทาสีครีม

11
11

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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รูปด้านหน้า  1:50 รูปด้านหลัง  1:50

4.00

1.05

2.80

0.10

1.05

2.80

0.10

4.00

12

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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รูปด้านข้าง  1:50 รูปด้านข้าง  1:50

4.00

1.05

2.80

0.10

1.05

2.80

0.10

4.00

13
13

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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ระดับหลังอะเส +2.85 ม

ระดับหลังพื้นอาคาร +1.00 ม

ระดับหลังอกไก่ +3.90 ม

2.80

0.05

1.05

1.00 4.00 1.00
A B

หลังคามุงด้วยไม้สังเคราะห์  ขนาด  8''  ทาสีครีม

จันทันเหล็ก  C - 75x45x15x3.2 มม.
ตะเฆ่สันเหล็ก  2C - 75x45x15x3.2 มม.

อะเสเหล็ก  C - 75x45x15x3.2 มม.

เกร็ดระบายไม้สังเคราะห์

ตอม่อสำเร็จ  ดูแบบขยาย

โครงเคร่า  C - 75x45x15x3.2 มม

เสา        4''x4''

0.60
0.50

ขยายพื้น

รูปตัด  1:50

ทรายหยาบชุ่มน้ำ
0.10
0.05

เหล็กตะแกรง   WIRE   MESH  /  4.0  มม. @ 0.20  ม.

ผ1

ผ2

ผ1 ผ1

ผ2 ผ2

ผ1

น

พ พพ

หมายเหตุ   เหล็กรูปพรรณทุกชนิดต้องทาสีกันสนิม
                 และทาสีทับหน้า  2  ครั้ง

ผ1

ผ1ผ1ผ1 ผ2

รายการประกอบแบบห้องน้ำ

1     โถส้วมนั่งยองชนิดมีฐาน

2     ถังน้ำก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบภายในและภายนอก   ขนาด  0.40x0.50x0.40  ม.

พ

1
0.90

แบบขยายห้องน้ำ

12

14

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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0.20

0.20

ขยายแผ่นเหล็ก  1:10

แบบขยาย 1     1:10

น๊อตยึด  2 -     12 มม.

เชื่อมยึดโดยรอบ.
เสา        4''x4''
แผ่นเหล็กหนา  10 มม.

น๊อตยึด  2 -     12 มม.

0.50 x 0.50

0.20

0.40

เสา        4''x4''

น๊อตยึด  2 -     12 มม.

1.00 4.00 1.00
A B

1.00

1.001

2

แปลนตอม่อ  1:50

15

4.00

15

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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1.00 1.00 1.00

A B

1

2

หลังคามุงด้วยไม้สังเคราะห์  ขนาด  8  ทาสีครีม

อะเสเหล็ก  C - 75x45x15x3.2 มม.

ตะเฆ่สันเหล็ก  2C - 75x45x15x3.2 มม.

จันทันเหล็ก  C - 75x45x15x3.2 มม.

1.00 1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

แปลนโครงหลังคา  1:50

16

6.00

6.00

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ
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0.60 x 0.60

เสาไฟสปอร์ดไลท์  1:10

ขยายฐานราก  1:10

รูปด้าน  1:50

เสา  /  1 12 ''  สูง  6.00  เมตร.

น๊อตยึด  2 -   /  12 มม.

แผ่นเหล็กหนา  10 มม.

ปลอก  /  6 มม.  @  0.20  ม.

4 -   /   9 มม.

4 -   /   12 มม.#

17
17

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

.............................................

กองช่าง  เทศบาลเมืองลำพูน

ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

เขียนแบบ

(นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ)

.............................................

วิศวกร

(นายเสงี่ยม  เครือผิว)

.............................................
(นายประภัสร์  ภู่เจริญ)

ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์ลานกีฬาเอนกประสงค์
    เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข

อนุมัติ

แบบมาตรฐาน

ออกแบบ - เขียนแบบ

เขียนแบบ

วิศวกรโยธา

.............................................
(นายเธียรสิน  พรหมสวรรค์)

แบบแผ่นที่ จำนวนแผ่น

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองช่าง
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