
·t.h::::mf'lnB~ti'U ~(9) 

lJ~::::mm11'1T'ih~rie:J6'1~1~ 6'1~1'l"il~~TU~1~6(JtJ::::~6'l~e:JCJ 6(J'U1~nm'l -o51'U1'U m "il~ 
' 'U ' "' . . 

~ .¢11 qiJ v ~ 

tJ~bltu'V'l'UVltJ1'U'V'lf1 b<(JI'J (9) Vl LJ'U . ~<9l 

~1tJlTilJ~::::mm1m~b~f1Vl~e:Ji'ln~ (e - bidding) 

fle:J'lD'U ~(9) ~1'111~lJ~::::6'1'lrl"iJ::::lJ~::::m~~1m41'l6'1~1'l"ilm1tJ~1~6(JtJ::::~6'l~e:JtJ 6(J'U1~flm'l -o51'Ul'U m "il~ 
' 'U ' 

LJ~nru~'U~D1'U~n b<(JI'I (9) ~ uu.~(9) ~1tJlTilJ~::::m~~11'11~b~f1Vl~e:JiJn~ ~11'11f16'l1'l6(Je:J'l'l1'Une:J6'1~1'l1'Um~ 
lJ~::::mm11'111'1~~d bU'Ub~'U~'l~'U {l})oo,~oo LJ1Vl (b~l'lbb6'1'Ubfl1~e:JCJLJ1Vltl1'U) 

~~'UoUm6'\'Ue:J"il::::~e:J'l~l'lru6'1~u~ tii''l~e:J 1\Jd 
'U ' 

"" (9). ~1'111~6'11~1~~1'11~f1~~~1tJ 

~. hhtl'UtJI'II'I6'l61~6'l::::mtJ 
' 

m. hJe:J~~::::WJ1'lb~flfl"ilf11~ 
'U 

~. bJ btl 'ULJ 1'11'16'1; 'le:J~ ~::::vri 1·m m::::~ tJm~~ 'UoU m6'1'Ue:J~~ e:1vl'1~ ruru1n tJ~t11tJ'l1'U6(Je:J'l~ :o 11 ~11'1~11 
q \J \1 Q,J Q,J dJl 

b ~e:J'l"il1f1 b tl'U~~hJ ~1'Ubnru4i m~lJ ~:::: b~'U~6'l m~lJ f1u~'l1'U6(JB\I ~lJ~:::: nBLJ m~l'l1m:::: b u tJLJ~~:o~'UI'I~l1f11~ 
\1 ~ \1 ~ 

m::::Vl~1'l f11~1'1~'l tl1~'UI'll'l1~~lJ~:::: f111'11 b~ tJ bb 'V'l~ b 'U ~::::LJLJ bl'l~e:J'th tJ6'11~6'1'U b Vll'l!<(JB'l f1 ~~U~~ f16'l1'l 

ct. hJ b U'UtJI'II'I6'l~'l~m::::tJ~B 1 n 'UUru~~1tJ~e:J~~'l'l1'Ubb6'l:::: 1~bb4'lbitJ'U~e:J 1 ~b U'U~~'l'l1'U 
'\ 'V , QJ '\J 'U 

6(Je:J'l~t11 tJ'l1'U6(Je:J.:~~:o 1 'U~::::LJLJ bl'l~€1~1 tJ 6'11~6'\'U b VJI'l!<(Je:J'l m~u ru~ nm'l ~'l~1~~'liJ~tJfll'l6'l ~ ~~'l'l1'U b tl'U~'U6'11'U 
~ Q,J , \1 , 

~~~m~ m~~m~~~l'lm~ ~LJ~~1~ ~ihl1'U1"il1 'Um~~1 b U'U'l1'U 1 'Un"ilf11~6(JB'li'l~LJI'II'I6'l,!'U~1 tJ 
\1 \1 \1 \1 , 

D. i1Aru6'1~u~ bb6'l:::: hH1~ n~ru::::l'i'e:J'l~1~m~~l'lru::::m~~ m~'U btJLJ1tJm~~~~€J~~41'l bb6'l:::: 
' 

f11~LJ~~1~~6'1~.fl11'1~:0tl1~'UI'l1 'U~16(Jfl"iJ"il1'Ub tlf1~1 
' "' ' 

{;'}) . b U'UtJfll'l6'lli~~~~1~~BiJ~tJI'II'I6'l ~~B1~'V'l~tJ41'l'l1'U~lJ~:::: mm1m~ b~ nVJ~Bi'l n~ 
' ' 'U 

~ . 1~b tJ'U~~~6'llJ~dtJ'lltJ~1~nwrtJ~~'UoUe:Jb6'\'UB~1tJ~'U~ b oU1~'UoUe:Jb6'\'UB 1 ~bbrl flB\IU'U ~(9) 
'U 'U 

ru i''UlJ~::::ml'lllJ~:::: m m11'11 ~ b~ nVJ~e:JiJ n~ ~~B 1~ b U'U~ m::::v\'1m~eJ'Ub U'Um~.U ~6(]11'lf11~bb ~'loU'U~11'11 
'U 

e:J~1\I b tl'Uu~~~ 1 'Um~lJ~::::ml'l~11'11~ b~ nVJ~Bi'ln~l'l~'ld 
~ . 1~btl'Um~~LJ bBfl~VJB~~BI'I11~A'~n'U ~\lm"ill.Jn b6'1u 1~tJ€l~~'Um6'l1 VltJ bl'Ubb~~:otJ16'l 

'U q d..l cU 

<(Je:J'l~~'UoUB b6'1'UB 1~~rhi'l1 ~6'16'1:::: bB n~VJBbb6'l::::I'I11~A'~n'Ub'li'U11,!'U 
'U ' 

(9)0. ~~'UoUe:Jb6'\'UeJI'i'e:J'l~~6'l'l1'UrieJ6'1~1'llJ~:::: b.f1Vl'l1'UB11'11~ bb6'l:::: b U'U~ruru1 b~ tJ1 n'U 1 'U1'l b~'U 
'U ~ ~ 

1~.We:J tJ fll1 ~~o,mDo LJ1Vl (6'1€J'l bb6'1'U bb lJ~~~'U6'11~~e:J tJ~fl~tJLJ1Vl tl1'U) bb6'l:::: b U'U~ 6'l'l1'U~ b U'UA~ru ru1 
'U ~ ~ 

1~tJ\9l~'l ntJ~l11 tJ\11'U6(]€J'l~:o~~€J~t11 tJ'l1'U bel n'll'U~ neJ'lti"L.i ~(9) b ~e:J~€1 (t! e:J'U~~'l1~ bn'U cr :u 'I!LJ bb~l'U~~'U 
"' 

oUe:Jb?!'Ue:J) 

... d 
(9)(9). ~ tJ'U ... 



-\v -

(9)(9) . er~'U.rrm~'UB~b~'Um11"11~Ubb'U'U'1JB-:! "fl"iln1~~1lJrl1" \Kmiiflru~l.nJ~Iil-:~d 
OJ OJ ' 

mru~-rrB\?1 mw1 fl1Vl'U~ 1 ~~~\ -rr1~1lJrl1~1 CJ 1~~1 CJV!~-:1 b U'U~\ -rr1~1lJrl1V!Gl n -rrB\?1 mw1 
OJ OJ 

"il~IKB-:~ii n1~fl1Vl'U~61~ci1'UV!~1~ bb~~m1ll1'U ~~'1JB'U1 'UU~lJ1tu-:!1'U ~-:~-u €1-:! Vl~€llJ~ ~11?l1lJ61'ruru1'1J€l-:! 
OJ "'"' 

ill/1 il v ll/!1 1 ll d 

t:-.J b '1l1~1lJI"l1Vl~nlJ1nm1t:-.J b '1l1~1lJI"l1~1CJB'UVlm1CJ 
" " ' 

n ~ ruVi''/J B \?1 n ~-:! "1 fl1Vl'U ~ 1 'IX~\ '111 ~1lJ rh ~1 CJ1~~1 CJ wd-:~ b DWJb '111 ~·1lJ A1Vl~n 
OJ OJ 

fl"iln1~~1lJfl1,r'UIK B-:1 1.U e-1 ~ -:!1'U'1J B-:1 er b oU1 ~1lJfl1V!Gl n ~1 CJ b~ CJ1 b U'Ue-J ~-:!1'U'1JB-:J fl"il n1~~1lJrl1~ ~'UoUB b~'UB 
" 

61'1 Vl f 'U '11 B \?1 n ~-:~ "1 Vi'1ll'1 il n1 Vl 'U ~ 1 'IX eJ b '11 1 ~· 1lJ ri'1 ~ 1 CJ 1 ~ b u 'U eJ b '11 1 ~ 1lJ A' 1 Vl ~ n 
OJ OJ 

erb -rr1~1lJrl1Vlm1 CJ"il~IK B-:Jiiflru~lJU~m'Utl1'U\?11lJ b1B'U 1 '11~ fl1Vl'U~ 111 'U bBn~1~b <tiru'IJ1'U 
'U 'I , v 

(9)\v. er~ 'U off B b ~ 'U B ~ B-:! ~-:! Vl ~ b ,j CJ 'U 1 'U ~ ~ 'U 'U ~ ~ ~ B ~ ~ ~ 1-:1 [11 1"11 ~ ~ 1 CJ B b ~ n Vl ~ B iJ n ~ 
OJ ~ 

(Electronic Government Procurement: e-GP) '1lB-:JmlJU~~nm-:~ 

@)bn. er~'U.rrm~'UB~1lJ1~t1~'UoUBb~'UB 1 'U~Ubb'U'Uil"iJm~~1lJrl11~ ~-:~d 1 ~VllJ1CJ5-:~ fl"iln1~~1lJrl1 
OJ OJ .., 

(Joint Venture) b'Vh1.!'U 
vd i.l v d t1 v X v v cv 1.1 .::::.. C::: .::::.. ~ 

e-1 CJ'U'1JB b~'UB\?1 B-:1 CJ'U'1JB b~'U B bb~ ~ b~'U B~11"11Vl1-:J~~'U'U"il ~61JB"il~"il1-:JJI1fl~~m CJB b~ nVl~B'U n ~ " ~ 

1'W1'U~ \vb'll nlJm~'U5 lvc:tb~ ~~wi1-:~nm o~.rno 'U1'i4m 5-:~ @)b.mo 'U1Wn1 
' 

e:J ~'Uh~1lJ1~t1"UB~ mBmn~tJ~~ mm1m~ 1 CJB b~ nVl~BiJ n~ 1 'U~11"11'1l ~~~ (9),ooo 'U1Vl 
OJ ' 

dv 21 1 cvJ/cvv vii .:::..d .::::o.~ o 4 • 

('VI'U-:J'W'U'U1Vlm'U) e.~ 1'UVl1-:J~~ uu "il ~61JB "il ~"il1-:JJI1 m~~1 CJ B b~ nVl ~ B'U n~ bb~ ~'111~ ~ b-:J'Ue-J1'UVl1-:Ju'U 11"11 ~ ... 
~-:!bb~l'U~ (9)ti lJfn1fllJ lvc:tb~ 5-:~1'U~ lvb llm1fllJ lvctb~ 1~CJ~11UbVl~~bBn~1~Vl1-:!~~'U'U~~~B 
~1'1~1..:~mfl1~~1 CJB b~ nVl~BiJ n~ 1~m CJV!Gl..:J"il1 mh~~ b~'U b U'U~ b1 CJ'U ~e:J CJ bb~1"il'U 5..:~nB'Ul'U b~'Um11"11 ... 

~?I'Ub"iJ?I1lJ1~t1~~1CJ61~bBCJI'11~~bi'U16111'1 www.win~41.rtaf.mi.th bb61~ www.~procurement.~o.th 'VI~B 
~B'Ut11lJVl1-:J 1 Vl~Pl'WvlVllJ1CJb~'1J o c:trnlvo (9)rntic:t 1 'Ul'Ubb~~b1m~1'1ln1~ 

tJ~~ml"l ru l'U~ ~lJm1fllJ 'W.I"l.lvc:tb~ 
9d 

~11101n1~'"~ 
(.fJfh~6 VllJbfll'l) 



be:Jn~"'<atl-a~n1~<a'1fl'1~'1~na~~,~~1tl15tl-a~n1~<a'1fl'1~h~n'Vl<ael'Wn~ (e - bidding) 
d 

b ~ "U 'V1 <t'/1£1 <t'b a:' 
II 1 II II ol o Q ,f d II QJ 

n"''a~1~fle:l~'a1~ ~'a'1~~~'a1U'a1l.J"Utl~l.J~~e:ltl "U'U1~n~1~ ~1'U1'U m ~~ U'ab 1W'V'l'U'V1U1'U'V'lfl b"UI'l <0> 
• 'U • 

d 
'V1 U'U.G:'<O> 

~~tl-a~n1J1 neJ.:~ucu G:'<O> 

G't-:!1'UVl ~ l.Jfl'j1fllJ \verb(( 
____________ )._§_ ________________________ _ 

rw-:~Dcu <S:'C9> iim1l.l'IJ~~?t-:~fi'"il~'IJ~~m~~1fl1~1-:~nm'l~1-:~ ?t~1-:~"ilm1U~1lJ"ll~~lJG't~mJ "ll'U1~mn-:~ 
• 'U 

"il1cu1'U m "il~ u~nru~'W~U1'W~n b"ll\91 C9) ~ U'W .<S:'® ru na-:~D'W ~(9) Ji'1~i5'1J~~m~~1fl1~ib~nVl~a'Wn611~~n • 
oVe:lbb 'W~L11bbG't~oVe:lfhv'l'W~~-:JI9ia1 ud 

<0>. be:Jn!;l1'abb cuuvht~ be:Jn!;!Ta'IJ'a~n1~'a1fi1B b~nVJ'aa'Wm1 

(9).(9) bb'U'U~'IJbbG't~~1~m~G't~b~~~ 
'U 

C9> . tv bbUU 1 'U b?f'Wm1fl1~fhVI'W~ 111 'W~~U'U~~~e:l~~~1-:JJ11fl-r~~1 ~Bb~ nVJ~a'Wn61 
~ t.J I t.J 

®.m bb'U'U?ft1Jt1J1"il1\lne:J?f~1\l 

® .~ bb 'U'UVI1!-:J~B~1'1J~~n'W 
(®) Vl~n'IJ~~n'Wm~b?f'WB~1fl1 

(tv) Vl~n'IJ~~n'W~ruru1 
"' "' 

(m) Vl~n'IJ~~n'W~G't-:11'\.J 

C9>.<t' ?f\9l~n1~'1J-r'U~1A1 
'U 

tlVl'Wml.l 

(®) ~n~G'tu~~ 1~"1Jt1~1l.ln'U 
'U 

(tv) m~<U'~"IJ11-:Jn1~bb~\I<U''Wmh-:~bU'W5~~lJ 

.. 

bb 'U'U'Utu~be:Jn?f1~~n1VI'W~ 111 'W~~'U'U~~~B~~~1-:Jmfl-r~Ji'1 ~Bb~ nVl~B'Wn61 "' ... 
(®) Dt1J~be:Jn?f1~~1'W~ C9> 

(tv) DtlJ~b'eJn?f1'a~1'W~ tv 

®.~ ~1~G't~b~~~m~ri'1'W1tu~1A1nG't1-:J-:J1'Wne:J?t~1-:J\911lJ BOQ (Bill of Quantities) 

GJ~ vd 11 

1£1. flW!;Il.JUI'l"Ue:l~~ti'U"Ue:lb!;I'Ue:l 
• 'U 

\v.C9> iJA11lJ?f1lJ1~~\911lJn~VIlJ1~ 

tv.tv hlbtl'W'UflflG't~lJG't~m~ • 
tv.m 1&JB~~~w"l1-:~b~nn"ilm-a 

'U 

tv .~ 1&J b u 'W'U A A G't~-:J B ~~~w-J1-:~ ~ m~~'U m~ ~'W .Vt~ b?f'WBVI~Bvl 1~ ru ru1 n'UVIt11 ~-:J1'W"llt~-:J-r~ 
q \1 'V v qJ dJ 

11-&1 m11 b ~B\I"il 1m U'W~~1&J ~1'Wbnruo/i m-a'IJ~~ bil'W~ G't m ~'IJ f1LJ'~\11'W"IJB\I~'IJ ~~ nB'U m ~~1l.l'a~ b ti ~'U 
'U ~ 'U 

~ -r ~l.l'W \91 ~11 n 1 ~ n ~ ~Vl ~1-:1 n 1 ~ fl ~-:~ n 1VI'W ~ \91 1lJ~'IJ ~~ n 1 I'll b~ tJ bb '\Al ~1 'W ~ ~'U 'U bfl ~ B~1 ~?I 1 ~?f'W b Vl fll"ll a-:~ 
"' 

tv .<t' 1&J b th.J 'Uflfl~~-:Jtlfl'J~'U~€1111 'U~nl:tl':i1~~m:ivi'-:~-:~1'Ubb~~ 1~ bb~-:~li ~'U~€11 'IX b tl'Ue:Jvi'-:~-:~1'\.J 
, \1 q l:t ~ 'U 'U 

"'.le:J-:JVIt11 ~-:11'\.J"'.le:J-:J-r~ 1 'W':i~'U'U bA~a"tl 1 ~?f1~?f'W b Vl fll"'.le:J-:1 ml.l~ ru:tl nm-:~ ~-:J~1l.l~-:~'W ~'U AAG't~ ~~-:J\11'\.Jb tl'W'IX'W~1'W 
dJ v q \1 , 

~~~m~ m-al.lm-a~~~m~ ~'U~VI1~ ~ihl1'W1"il1'Wm~~1b'W'W\11'W1'Wn"ilm1"1.1B-:~'W~'UA .AG't,1'WJi'1~ 
\1 'V 'U 'U q 

hb n ll ru ?I lJ~~ bbG't ~ hlii ~ n'l!fru~ 1?1 e:l\1 '1X1l.l \911lJ ~ fl ru~ m 'jlJ m ~'U b~'U 1 ~ m 'j~ ~ ~eJ ~ ~ ~ 1-:1 

bbG't~ n1'a'U 1VI1'a~?f ~J11fl'f~rl1VI'W~ 1 'W 'a1"1Jfl"il "il1'W b 'U n'l!f1 . ... ' 



- kJ-

®.~ hkuuer~~6'ltl1~ 1CJ'1ltHnJnun'Uer~u~m61um1CJ~u~ b ~1~u~m61ueJ 1 ~bbri fm~uu ~(9) 
~ ~ 

QJ • I • I "> ~ "> ~ "' ~ I fl !II 0 QJ fl QJ I QJ 

ru 1'Uu1~n1~u1~n1~11~1Eb~n~1E'Un~ ~1Eb~Lu'U~n1~~1n11E'ULu'Un11~~~11~n11~~~~'U 
~ 

eJ~1~bU'U511~ 1um1tl1~m~11fl1~b~n~1eJiJm11"1~~-d 
~-~ 1lJ btlurn~1''UbeJn~~i~~eJI"l11~ri'~nu ~~m~tlnb6151lJCJeJ~~uP116'11 ~CJ bl'Ubb~1'~'U16'1 

"' , 6.J dJI 

'1JeJ~er~'U~Bb61'UeJ 1~~fhi~ 1 ~616'l~bel n~~~hb6'1~1"111~rl~ tl'Ub -du11,r'U 
~ ' 

®.C9lo er~u.rrm61ueJ~eJ~~~6'1~1u rie1~~1~LJ 1~ bi1~~1u m m1 bb6'l~btlu~ruru1b~ mnu 1 u1~ b~u 
~ OJ OJ 

1lJueJ CJ n'l1 ~~o ,mb9--'U1~ (~eJ~ bL~u LL LJ~~~u~1~~mmn~uu1~ ~1u) LL6'l ~ b tlu~6'1~1u~ b tlu~~t1Jt1J1 
b~CJI?l1~nuwthCJ~1'U<um1'~~~eJwt.bCJ~1'UbeJn"1J'U~ neJ~U'U ~(9) b~BneJ (~eJ'U~~~1lJbnu ct tJ 1!ubb~1u~~'U 

"' 
-rrm~ueJ) _, 

~.(9)(9) er~u-rrm~'Uel~b~'Uel11fl11tl bb'U'U'1Jel~ "n~n11~1~rl1" ~el~~flru~~,j~~~-d 
~ ~ ' 
mru~-rrel\?1 n~~ '1 fll~'U~ 1-x~~\ -rr1~1~rl111 CJ 1~11 CJ~~~ dJuer b -rr1~1~rl1~~n -rreJI?ln6'1~ i 

'U ~ 

~~ ~eJ~~m1n1~u~~~~1u~u1~ bb6'l~m 1~1''U ~~'1JeJ'U 1 utJ1~1ru~1u ~~<u eJ~ ~~eJ~6'1 ~1m~~ruru1<ueJ~ 
~ OJ OJ 

ilil l !2.1 Q..l li./tll !.1 ~ 

~b '1J111~1"11~6'ln~1nm1~ b '1J111~fl111CJeJ'UVlm1CJ 
~ ~ ' 

n 1 ruvi'.V e1 1?1 n 6'1 ~, n1~u ~ 1 ~ erb 'I! 1 ~1~ r1'1 11 CJ1~ 11 CJ ~~~ b uu erb 'I! 1 ~1~ r1'1 ~«n 
~ ~ 

n~m1~1~ri'1,!u~ e1~ 1-rr~ 6'1~ 1u~ eJ~ er b .rr1 ~1~ri'1~~ m1 CJ b~ CJ1 b tlu ~ 6'1 ~1u<ue1~ n~ m1~1~ ri'1~ ~u.rreJ b61u e1 
~ 

611 ~ f 'U '/) eJ 1?1 n 6'1 ~ i vi1 ~·1 ~ r\' 1 ~ 'U ~ 1 ~ er b '/) 1 1
1

1 ~ rl1 1 1 CJ 1 ~ b u 'U er b '/) 1 ~ 1 ~ rl1 ~ « n 
'U 'U 

erb .rr1~1~ri'1~m1 CJ~~~B~~m-u61~1J~m'U~1um~ b~eJu 1 <u~ n1~u~ 111 ubeJn~11b ;uni'1J1u \1 , 'I g~ 

hC9l~ er~ 'U-[ eJ b 61 'U eJ ~ eJ ~ 6'1 ~ ~ ~ b U CJ 'U 1 'U 1 ~ 'U 'U ~ ~ ~ eJ ~ ~ ~ 1 ~ fl1 1"11' ~ ~ 1 CJ ~ L ~ n ~ 1 eJ iJ n 61 
'U "' 

(Electronic Government Procurement: e - GP) '1JeJ~m~D't1j:finm~ 

hC9lm er~u-rrm~'UeJ~1~11(l~'U-rrm~ueJ1U1tlbb'U'Un~m1~1~rl11~ ~~if 1-x~~1CJ~~ n~m1~1~rl1 
'U 'U 

(Joint Venture) Lvh,!u 

Q.l .d II 

m. ~6ln~1'Un1~CJ'U"l.le:JL6l'Uel .... 
' ' " i.l.c:!:rlil i.l v dl i.l CLJ Q.J~<V11 

~ CJ'U<ueJ L61'UeJ~ ~1?1 eJ~ b61'UeJ b eJn6111~6l n~1'UCJ'U~1'1"l1e:J~ n'U n11 b61'U e111 1"11Vl1~1~'U'U~~~eJ~ ~~ 1~ 
'U "' 

mfl1'~~1CJ~b~nV11eJiJn611~mbCJmtlu ~ ~1u ~eJ .. 
m.G> r;l1u~ G) e:J~1~oUe:JCJ~e:~~ihe:~n6l1~~~~e:~hHi 

(C9l) 1 umruer~u-rrm61umtluiJ~'Uflfl6l 
'U ' 

(n) .X1~.Xu~1'U~1irru~~mh~.Xu~1'U"illtl~ 1.X~u61'1L'U1w:r~~eJ1'mB~m1~~~~LUCJ'U 
' OJ ' 

'iJ~'UAA6'1 1J'ru:fi11CJ~eJ.X'U~1'Uer~~n11 er~JeJ1'U1~Ad'UA~ (~1ij) 'l"l~eJ~1''U1eJ~61'1b'U1(ln~eJ'l 
'I v 'I \1 'U 'I '\.1 

( ~) 'U~~mhn~~~B'U1~~~~1"1J'U~1tl~ 1.X~u611 L 'U1WU ~~eJ1''U1eJ~ n11"il~~~ b U CJ'U 

'iJ~'U~~~ WU~~el'U~AW~~'U5 1J'ru:fi11CJ~eJn11~n11er~~n11 erijehU1"il~1'U~~ (~1ij) LL~~1J'ru:fierneJ.X'U11CJ1W-,I 
, v \1 '\J , v 'U 'I g~ 

(~1~) 'l"l~eJ~1''U1eJ~61'1b'U1(ln~eJ'l 
'U 

(~) 1 umru er~u-rr m61'U m U'U'U flfl6l511~~1~~eJI"lW~'U 1"11"16'1~ m -diJ ~'U 1"11"16'1 1 ~~'U611 L 'U1 
\1 'I 'I , 

,j mtl1~~1~1tl1~'1J1'1J'U'1Jel'ler ,r'U 611L'U1~eJI?ln6'1~~ LL61~'l~'ln11L-rr1LU'U.X'U~1'U (~1m 61'1b'U1D 1?11tl1~~1~1 
'U ' 

tl1~'1J1'1J'U~eJ~er L tJu.Xu~1u ~~eJ611L u1~11' ~~m~um.:J<ueJ~er L tJu.Xu~1u~iJ1~~ eJ~ ru'1J1~1 VJCJ 'V'l~el~~~1'u1eJ.:J 
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~'W~1b?f'WeJ';i1fl1 bb Vl'W b tl'WI'i''W 

1 'W m ru~ er~'W-rr eJ b?f'W e:J';i1 tl~ b?f'W eJ 'a1 fl1 ~1 ?{ ~ b?f'W B';i1 fl1 ~1"il'W fl1~VI~1 tJ 1~11 hJm "iJ 
'U ' 

~1b tJ'W.:J1'WI'11~be:Jtl?f1';jtJ';j~tl'J~';j1fl1B b~ tlVl';ie:JtJ n?f1~ flru~m';i~tl1';ioW"il1';iill1~6'1 fl1';jtJ';j:; mm1mB b~ tlVl'ae:JiJ n~ 

Vl~e:J tle:J.:J'iJ'W <S::® -;;J~1 ~ ~~'W-rrBb?f'We:J~'W~bb-;;J.:J bb6'1 ~ bb?f~.:JVI~ mi1'W~'Vll 1 ~ b ~e:J 1~11 er~'W-rrm?f'W BG'11~1';it1 
'U ... 'U 

~1b tJ'W.:J1'WI'11~ be:Jn?f1';jtJ';j~mm1fl1'<() 1-:JB b~ nVJ1e:JiJ n?t1 ~ b?t~-;;J?t~'U ';jttJ Vl1nfh~bb "il.:J 1~ b tJ'W~ -ruvb 1~ ne:J.:J'iJ'W <S::® 
'U 

i1~VJ5~-;;J~ 1~-r'U.rre:~ b?f'W eJVI~eJ hi'r'U'a1fl1'/Je:J.:J~~'W.rrm?f'Wm1tJ~'W ~.:J-d~~'W.rre:J b?f'We:J~.:Jtl~1l1~i1~VJ5b~ tJn~m 
'U 'U 

ri11-rr~1tJVI~e:Jri1b~tJVI1tJ1~1 "il1n ne:J.:Jti'W <S::® 

ct.b'l! rie:~'W6't.:J'W1~1 'W~~~1 ne:J.:J'iJ'W <S::® m"iltJ'a~tllf'ltJm~ nm1tJ';i~tll~';i1fl1B b~ tlVJ';je:JtJ n~ 

Vl1 ntJ 11 n !]11 i1 m1 n 'a ~vl1 ~ b -rr 1 ~ n~ru~ ~~ 'W .rr B b ?f'W eJ ~ '1l'W ~ m 'atl 'a~ m ~ ';i1 fl1 VI~ e:J~1~ -r 'U m ';irl ~ b~ eJ n 

ij ~:-~mh::: 1C.J-uu"J'JJ..J n'W Vl1e:~ij~1'W hi' b~ CJ nu ~~ -u.U m?f'Wml C.J ~'W Vl1e:~i ~<tl1l'ltll1 bb -cl 'li'We:J~ l'l b u 'Wtl11:WVI1e:J 
'U 

?t:wtJe:~:wn-unu~~'Ub?f'UeJ'altJ~-u Vl~m~ l'VIti'lm 'Wtll'ab?f'Wmlfll Vl~e:~~e:~1lm:5vhm'aVl"il~l'l~'W 1~ 1 'Wtll'ab?f'Wm1fl1 
'U ' 



-b-
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b. n1'a'V116HUru1~1~fle:J6f'a1~ 
"'"' 

b.<9l ne:l'WG'l'l'\.J1l.l1'l.J61ruru1 ne:J..:JU'\.J ~(9) bb~'l1~~~'\.J~m?f'WeJ~1tJ~b'U'\.J~"1l'\.J~m~:il'V~~eJ:il'V~~1'l 
Q,./ Q.l "' 'U 

~n:il'V~vh 1 u bb~..:JtJ~lJ1tu'l1'\.Jbb6'1~11m bb6'1~ 1 uuru~11 tJfl11n~?t~1..:J1 ~m..:Jbb uu~tJ bb6'1~11tJfl116'1~ bBtJV1 
v ~ 

b.kl ~"11'\.J~ n1';iU';i~f11 V~~1 r11~h~ fl'VI~B-D fl~lll~ MB..:Jvh61ru ru1~1..:J mmb uu61ruru1 ~'l~~u 
'U v QJ QJ QJ , 

1'\.J~~ (9).Grl Vl~m!h-t'~\?lfl6'l'lbU'\.JV!LJ'l~~nu n~ ·:ru'W ct(9) mtJ1'W <9lct l'\.J L!u~V~"il1ni''W~1~~ubb~'l bbG'l~"il~M~'l 
11'l'Vl~ flU'j~ n'W61'11j11J1 b U'\.J"il1'\.J1'\.J b1'W b vh nu~~ tJ6'1 ~ cr (~1) "1l~'l';i1\"11rh~1'l~U'j~ f11V111fl1~Jb~ fl'VI'j~ij fl~ 
1 ~ n~..:J'iJ'W ct<9l EjV1~~ 1 it 'W"1!ru~vh61'11JqJ1bV~tJ1-tl'Vl~ntJ1~n'\.J~~1'l'Vl~'l~~1'l1V1 ~'l~~ 1 tJtl 

b.kl.<9l b1'\.J?IVI 

b.kl.kl b ~fl'Vl~~VJ'j1'Wvl~ 5'\.J1fl1'jb~'\.J6t'l~ 1 tJ ~..:) b U'\.Jb~ A'Vl~~V111'Wvl6'l'll'\.J~~1-tlb ~fl 
Vl1BV~~1'WVitT'W 'll1~~~m~1VltJ1mur'\.Jvh61qJqJ1 Vl1BnB'Wi''WtT'W'Wbn'\.J Gil i''Wvhrn~ 

b .kl .Gn VlLJ'l~ ~~1tJ~~n'\.J"1l~'l5'\.J1fl1~.fl1tJ1 'WtJ~~ b VJP1 mlJtil 1~~1'l~ flru~m~l.lrn~ 
'\.J btJU1tlfl1Vl'\.JV~ ~'l~~u 1 '\.JoV~ (9) .~ (kl) Vl~BIIl~bU'\.JVlLJ'l~eJ~1tJ~~n'WBb~ fl'VI~~-un~ml.l15m~~ml.luru~nm..:J 

' v 

b.h~ VlLJ'l~eJ~1tJ~~n'W"1l~..:Ju~~Vlb1'WVl'W Vl~~u~~Vlb1'W'VI'WVl~nV1~'~"~~~1~~u~'\.Jru1\?1 
, , , Q,./ 

1~tJ1~n~un"iln1~b1'WVJ'\.Jb~~m~'l"'1ru"1l~bb6'l~tJ~~n~un~n"il~1tJ~~n'WmlJtJ~~n1P1'1l~'ln'W1fl1~bb~..:JtJ~~bVJP1 
' ' 

1 VltJ\?11lJ~1tJ~~U~~Vlb1'\.JVl'\.J~5'\.J1fl1~bb~'lU~~bV1P11 VlCJbb~'l bltJ'W1 ~Vl'j1U bVICJ~'\.J b6'llJ 1 WotlmlJtil1~~1'l'VlLJ'l~~ 
' ' 

~1tJ'j~n'\.J'llB'lB'W1m'j~flru~m'jlJfl1'j'\.J 1CJmCJn1Vl'WV1 ~..:J'j~u 1 'W<V'~ (9).~ (kl) 
' 

b.kl.ct ~'\.Jnum~~U1G'l1V1CJ .. 
'Ill~ f1U'j~n'\.Jtl"il~~'W1~ bV1CJ bJ~V1~md CJ.fl1tJ 1'W <9lct l'\.J L!u~V~"il1f1l'\.J~~"1l'\.J~f11'jU'j~fl1Vl'j1fl1 

~ 

I II I ~ 

mi. fl1~1~bb~~n1~~1tlb~'\.J 

n~..:JU'\.J ~(9) "il~~1CJrh~1'l~'l1~~1l.l.fi1~~G'lfl1b~l.l \?lG'leJV~"il'\.J.fi1~B1m~'\.J 1 bbG'l~ri11~~1CJ 
~'lU1'l~1mbti'11V~CJ~~'j1A1b'Vll.J1'j1lJbU'\.Jbnru~ bb6'l~n1Vl'WV1fl1'j~1m1'Wbtl'W"il1'W1'W Gil 'l1V~ ~..:Jd 

..:J1V1~ (9) btl'W"il1'W1'Wb1'W1veJ'm1~~CJ6'1~ <9loo '1Jmri1~1'l b~~~~u~1..:J1~tJ~u~..:J1'W11'ler..:Jmfl1'j, 
'l1'\.J\?leJflb?f1b ~lJ, 'l1'\.Jvl11"11'\.Jfl~~'\.Jbb6'l~'l1'\.Jb Vl~'\.J 1"1 .?1. 6'1., ..:)1'\.J bfl'j..:)'\ll~'lfl1 b'Vl~f1'\"'~~lJV11~J1~'\.J, ..:)1'\.J~Vl~'l 
l?!Vll?!VllJ'l'Vl~'lfl1, 'l1'\.Jrl~ u1U ~LJ'l bb6'l~'l1'\.J\?lflbb~'l~1~LJ'l, tJnU~'l1'\.J;;11'\.J~b'Vl~Bbb6'l~~'l~'\.J ., '1JeJ'lB1fl1'j , , , d.J I 

bbt\'1 b?f~lll\?11lJ'jU bbUUbb6'J~'j1CJn1'j 'l"'~eJl.lvl11"111l.l?f~B1VIU~b1runeJ?f~1'l1 ~b~CJU~~CJ 1 ~bbt\'1 b?f~lllil1CJ 1 '\.J bo l'\.J 
~ 

(uu~'lbb~l'\.Jb~lJ61'qJ11J1) 

~. eJ\?l"a1FlTLl-ru 
ri1tJ~U\?11lJ bb uu61 qjqj1~ 1'l bb 'Wuvh CJ beJ n?f1~U'j~ mm1fl1 B b~ nVl~B-D m1'if Vl1B~B\?1 nG'l'l~1'l 

bU'\.JV!U'l~Bn1Vl'\.JV~ ~..:Jif 
~.<9l mru~~~U~1'l'l11'l1'\.J~~U~1'l1 tJ ~1'l'1i1'l1 ~~~'\.Jvl1Bf1Vl~V1Vl~'lbVI CJhJ1~~U~'\.J tu1\?1 

'\J 'U , QJ 

"il1fl n~\1'\J'\.J ct<9l "il~n1Vl'UV1fl1U~U~1'VI~Ufl1'j~l~J'UI?i'\ln~11bU'U"iJ1'U1'U~~CJ6'l~~u'll~\11\lb1'W'll~\I\11'U~1\I'li1\l,f'U 
~.tv mru~~-ru~1\IU~u~tlV~61qJqJ1~1'lrleJ?f~1\l '\.JeJflb'VlijeJ"il1f1~eJ ~.<9l "il~n1Vl'\.JV!FlTtJ-ru 

b U'\.J'j1tJl'Ub U'U"iJ1'U1'Ub1'UmtJtil11 'WeJm1~~CJ6'1~ o.(9)o '1l~\1~1fl1\11'U~1\I 



- b'JI-

~- n1~~uu~~n~~11~~1~~un~~B~ 
' 

~"tlu~m1th~ m~11A1B b~ nvmru n~srt~ 1~vhG1 ruru1~1~\911~ bb uu~~1~u 1 u.U el <9l.m vt~eloUell9ln~~ 
'\J QJ Q.l , 

~1~buuwJ~~el bb6i''dbb~mru "OJ~~el~1'uth~n'UA11~'1111~un'V1~el~"tJm~1'U~1~~bi'i~~umtJ1u1~tJ~nm'Wuelt.Jn11 
' 

~ tJ ~ut:1~"0J1n1u~ nel~uu ~(9) hl1u~elu~1u 1~tJ~el~~u~~m1~B~bb61l~bbm"V1m.Um';i1~~~~b~~.n1tJ1u 
@let -r~ ii'ut:1~"'i11n1~~1~-rubb4~m1~'11TJ~'Un'V11el~ 

' 
<P>o. <ijen:t~1~~'Vl51~m~~~<ijm~~Bbb~~~~ ~ 

(9)0.(9) b~'Urh41~6'11vt-rm1u-d'41~A~~d 1~~1"'i11m~~~'UU';i~~1ruu1~"i11tl 'V1.f"1.~ctb~ 
@lo.~ b~el rm-:Ju~ C0:<9l 1~A'~b~eln~~u~m?f'Um1tJ1~ 1 ~btJ~~-ru41'l bb~:; 1~19ln~-:J41-:Jm~m';i 

~ ~ 

tJ1:; n1 ~111"11B b~ n'Vl1eltl n~ bbi11 fl1~-ru41~"0J:; ~ el~i~vt~el111 ~~'Uel~~1 b ~el~ 1'U ~1~~~ n~11 b .U1~1 "OJ1 n 
~ 

~1~tJ1:;b'Vll'll bb~:;'Uel~Ju~el~1l1boU1~11~tJ'V11~ b~el 1 'Ub~'U'Vl1~~~b~el 1 'Vltlb~'Uel~ bb~:;?f1~11t11 ~u~m1-ru'U'U 1~ 
~ 

\911~~-r~~'U\91 ~11 m1m~'Vl';il~ l"l~'U1A~tJ 1~ ml'lln1vt'U~ ~~u.Uel b?fuelsrt~ b uu~-ru~ 1~"0J ~~B~tJ nu~ 
6!1 \J \J d..J 

Iii I~ ~ qv:!/ 
\911~n~vtmtJl1~ltJf11';j?f~b?f1~m1'\111ru'1ltJ'U11 ~~'U 

(®) bb~'lm';ii~vt~m11~~'Uel'l~'ln~1lboU1~1"'il1n~1'lU1~b'Vll'll~elm~b41vh mtJ1'U b'1l 1u 

~u~~ bb~l'U~~-ru41~i~vt~el.gel'Uel~"OJ1 n~1~tJ 1~ b 'VI I'll b l'Ubb~ b U'U'Uel~~-r~~'U\9l~l1n1';i m~'Vl';il~A~'U1~~ 
~ ~ 

\J';i~f111"1tlm1'U 1 ~'U';i';i'Vln 1~m~el~'U 1~ 
' 
(~) ~~m';i1 ~~~'Uel~~~n~1l'U';i';i'Vln 1~m~el 1 'VltJ vt~m~el~~~'Vl5b'li'Ub~tJlnu b~el 1 'VltJ 

' 
"'il1 n~1-:JU1:;b 'Vll'l1~1 ~~u1:; b 'Vll'l11 'Vl tJ b l'Ubb~"'il:; 1~-ruel'Uru1\9l"'il1nm~ b41vh 1 ~'U11'Vln~'l'Uel'l~'U 1~m~el~'U 

'"' ' 
~m 'lib~el 1 'VltJ 6/t~"OJ~~el~ 1~1'ueluru1\91 b '1i'U~uriel'U'U11'Vln'Uel~~~ b~el~'U vt~el b U'U'Uel~~-r~~'U\91~11m1m~'V111~ , v , dJ 

~~'U1A~tJ1~n11'lltJn bl'U 1 ~'U11'Vln 1~m~el~'U 
' 

(m) 1umrum~tJlju~m~ (®) vt~el (~D) ~1u~1~"0J~~m1u~~\911~n~vtmtJ11~ltJn11 
I .::::r. .::::r. q 

?f~b?f1~n11'\111ru'1lE.J'U11 

@lo.m ~~'U~elb?f'Uel6it~ nel~U'U CO:® 1~A~b~elmbi1l 1~1tJvh~ruru1vt~eloUel\9ln~~41'lbU'Uwt!~~B 
~ "'"' 

mtJ 1 'Unm~n1vt'U~~~1~'tArl u<U'el b'1l nel~u'U co:@) "OJ~~uvt~n\J';i~n'Um1~'U~m?f'Uel vt~m~tJn~el~"OJ1n~Beln ' ~ 

vtii''l~e:J~1U1~nu n11 ~'U~m?f'Ue:J~~Vi bb~:;B1"0J~"OJ11ru1 b~tJ n~el'l1 ~'ll~ 1-tl'Al1~ b~tJvt1 tJ~~ ({)1iJ) 11~~-:J 
"OJ~~"'i111ru11 ~ b Du~i'l'l1'U \911~1:; b 'iJ tJ'U m~'Vl1l~ n1';il"l~'l11~l tJ m1~~.gel~ ~41~ bb~ ~n11'U~vt11~?f~mA-r~ 

~ ' ~ 

@o.co: nel-:Ju~ c£(9) ?f'll'U~'VlB~"'il~ bbm 'U b ~m~m~e:~~ 1 'U vt~e:~~ml'1vtu~ 1 u bb uu~t!Jt!J1vt~el 
~el\9ln~~41'lb U'Uvti!~~el 1 ~b U'U 1 um~Al1~ b~'U'Uel~6'11ii'n~1'Uel tln11?f~?f~ (fl1~) 

~ ' 
@o.et 1 u mru~ bel n?t11 bb u'U'vh tJ bel n?t11u1~ m ~111"11~ b~ n'Vl';ieltl n~d ilm1~<U'~vt~el bbcJ~ nu 

~~u.Um?t'Uel"OJ~~el~tJf1u~\911~rh1tl"OJutJ'Uel~ nel~uu ~(9) rh1tl"'iluE.J~·m~1l 1 ~~m U'U~?f~ bb~~~~u.Um?tuel 
\J ~ , '\J 

1~~~'Vl5b~tJn~el~rh1.U~1tJ1~1 b~~b~~ 
(9)0 . '0 nel~uu ~(9) m"'ilth~ml'lltJm~nm1~~~1~1un1ru~el1tJd1~ 1~tJ~~~'U~'elb?f'Uel 

~ 

"OJ~b~tJn~el~fl1b~tJ'Vl1tJ1~1 "OJ1n nel~U'U ~(9) 1~1~ 

(®) nel~u'U co:@) 1~1~-rum1~~?111b~'U~"OJ~ 1m um1~~~1~vt~el 1~-ru~~?f11bb~1~b ~tJ'l 
'\11eJ~"'iJ:;Vllf111~~41'll"l~'ld~e:~ 1 U 

(~) iJ m1m~vh~ b ~1~ n'l'!ru~ ~~'U~ el b?f'U el~'/lu:;m1~ ~41~'Vl~el~1~-ru m1A'~ b~el n 
~ 

ilt:-J ~tJ1:; 1tJ'1lu~l~ nu vt~elil611u 1~ b~tJ nu ~~'U~m?t'U m1 tJ~'U vt~el<U'~'Ul ~~ m1 bb 'li~<U''Uel ~1~ b tJ'UI:J';i1~ vt~el 
~ 

?t~ t1 e:~~ n'U nu ~~u'U el b?f'U el 11 t1 ~'U vt~el b 41vtu1~1 u n 11 b?tu el11A1 vt~ el 61 el11 n ';i ~v11 n11'Vl"OJ ~\91 ~'U1~ 
~ ' 

1'Un11b~'Uel11~1 



- ~-

(m) m'a'Y11nT~~~~1~fl~~-d~e:JhJmlil rie:J1t~\n~m1:wb~CJVl1mbri ne:J~'U'U tt&J Vl~e:Jm:mu 
~mh~ 1CJ'll'l1?11u1'aru~ 

(ct) mru~'U1'W'Y11'Ue:J~b~CJ1tl'U (&J) (l!:J) Vl~e:J (m) m:w~n1Vl'W~1'Un!Jm~Vl'a1~ 
~~eJBfWl1:Wfn1:W 1 'U fl~VIm CJ'"il~l tJ fl11~~~e:J~~~ 1~ bbr;l ~'U ~VI11~?1 ~mfl-r~ 

<0)<0). m-au~u-a1fl1rh.:j1'l.Jne~61~1-:j 

fl1 'a'lJ-ru 'a1 fl1 rhn'W ri e:J?f~ 1~ \911:W?f \91 'j fl1'a'lJ -ru 'a1 fl1~'1 ~~'U 1 'Wi eJ &J.cf liJ ~'111:W11 m 'U mru~ 
~ ' 

fl1'11'Urie:J?t~1~~~~~Vl~m ~:w~'W 1~CJ15m~~e:J 1 LJ-d 

. . t!l1~~~-v:wl'U .. 11~m-?_n.~_"l'1_~~-1b_b_~_o/_jEf.)_Tt,!J_n.~_.ffi~_t)\.J_~nJn!'J.b_b_\.!1.J:JJ.1'U.)J.~Jlii:t!l:m~-~-~-n.~_o/_-r~~:y-~j 
.c::!:il Q.l .c::;,l Cit. d .::t, I .dl i.IQ I .t::/1 I i/ cv d 0 Q.l 

b~-~-J~~--~-~ - £~-~~-J~-~-~~-bJl~--~)-~~-oJJ:'YfiJJ.~WJ~J.fJ.~11~-~-~-LJ-~;!fJ.V.V~J~~-~-Tt,!.O~~nJ~.m~~-~~~ -mii.J.~n 
' ' 

~~~Jcro11~_wo/_-r~~-~t!l~-~--~J:.9.~9.bJl!J .. ®9.~--~-~:rh!~--~-c(-~~11JfJ~--~~tbJ1~------- -- --------- ---- - ------ -------------
?f\9l'afl1'a'lJ-ru'a1fl1 (?tmfl1 K) lil~~e:J~fi~~~~~~'U~rl1Vl'U~ 111 'Ul'U bb~l b?f~lil\911:W~rl1VI'U~ 
~ ~ 

1 n 'U~ ruun Vl~e:J.fl1CJ 1 'U'a~CJ~ nm~ nm'U'W tt&J 1~"1JCJ1CJe:Je:Jfl 1 'lJ 1~CJ~i]~ 1 i?t m"l.le:J~Vl1~'a1'lln1'a~1~'a~'U 1 'U -rr e:J &J.cf cv cv 'U , 

Gl"l€1. :W1\9l~fj1'U1Ji:ie:~•zh~ 
63 

bde:J ne:J~'U'U tt&J 1~~~b~e:~n~~'Uim?t'Ue:J'a1CJ1~ 1 vi\tJ'WtHu~1~bb~~ 1~\9ln~~~1~rie:J?t~1~\911:w 
~ ~ 

'lJ'a~ mP~-d' bb~l ~~ 'Wi m?t'We:Jiil~~ e:J~\9ln~ -:ri 11 'Um~'lJn1J~~1'Wri e:J?f~1~~~n~ 11 ~~'Wim?t'We:Jiil~~ e:J~i'J bb~~ 1 i~ ~ 1'1..! 
'tl ~ \1 'U 

m~Yl~?te:Ju:w1\91~~1'UtJi'Je:J•1h~lil1n _______ ~------ Vl~e:J~i11~D'm~~~u 'lJl'lJ. 'lJ1?t . bb~~ 'lJ1Yl.Vl~mV1CJub vi11i11n 

?ttnu'Um~¥1m~n~ n. 'V-l . -ru'ae:J~1 ~\ i1-ru~1'lJm~ 1~ 1 'WeJm1 hJ~1n'i1~e:JCJ~~ ___ . .-: _________ "l.le:J~ bb~~~?t1"1.l1'1h~ bb~ 
lil~~e:J~illil1'U1'Ue:J~1~1Je:JCJ C9l fi'U 1 'Ubb~~~?f1"1J1'1h~ ~~~e:J 1 LJ-d 

~-ru~1~~e:1~i'Ju flmm ~i11~ m'a¥1 m~n 1~~1n'i1 'lJ1?1 .?11"1.l 1'1h~rie:J?t~1~ b tJ'U~\91~11il?te:J'U bb~~ 
'U , , 'U 

<O>m. m-a'lJ!ju~\911:Wfl!JVI:W1mb~~-a~bu~:.~u 

1 'U ~~Vll1~~~ CJ ~ nm m'arie:J ?~~1~ ~~'Wim?t'W e:J~1~-ru m~~~ b~ e:Jfl1 ~b tJ'U~-ru~1~~e:J~'lJ nD'~ 
~ ~ ~ 

\911:W'VI~ n bflru~~fl!)Vl:W1CJ bb~~~~ b u CJ'U 1~n1'VI'U~ 111~CJ bfl~~fl-r~ 

G)~. m-a'lJ-a~b~'U~61m-aLJ!ju~~1'U"I.Ie:J~~LJ-a~ne:~um-a 

n e:1 ~ -u 'U ct C9l ?I 1 :w 1 'j 11 '111 t-J ~ m 'j LJ B u~ ~ 1 'U bb ~ 1 b ?I~ liJ m :w ~ 11l 11!1 'lJ e:J ~ ~~ 'U -rr m ?I 'U e:J ~1 ~ -r u 

m~~~b~e:Jn 1 ~b u'W~-ru~1~ b Yle:J'I11m'lJ~~ bi.i'Ut-J~ m~'lJ nu~~1'U"I.Je:J~~'lJ~::: ne:Ju m~ 
~ ~ ~ 

~~.Q Vl1 n ~~'Wie:J b?I'Ue:J~1~-ru m~~ ~ b~ e:Jn 1~ ~ 1'1..! bnru"Vl~n1'VI'W ~lil::: 11 m~~u m~ ~'Wie:J b?f'W e:J 
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รายการประมาณราคา 

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด  
บริเวณพื้นทีบ่้านพัก เขต 1 ที ่บน.41 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                   



 

รายการประกอบแบบการเสนอราคา 
 

1 รายละเอียดการเสนอราคาค่าก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของ
ทางราชการเป็นหลัก 

2 ในกรณีที่มีรายการประมาณการใด ๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ 
หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคาไว้ในรายการอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนก าหนดงาน 
ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน 

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อก าหนดของทางราชการ ซึ่งควร
ด าเนินการให้สอดคล้องตามก าหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียด
ข้ันตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนก าหนดด าเนินงาน ดังนี้. 

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา ถนน ลาน รั้ว และระบบระบายน้ า 
1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2 สัปดาห์ 
1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed Formula ส่งวัสดุและส่งรายการค านวณล่วงหน้า

ก่อนด าเนินงาน 6 สัปดาห์ 
1.3 งานถนน ลานให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2 สัปดาห์ 
1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย ส าหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนด าเนินงาน 2 สัปดาห์ 
1.5 ในกรณีที่ต้องตรวจสอบหาค่า Field Dry Density ณ สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้

ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการ
ตรวจสอบได้ 

1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ซึ่งวัสดุเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทาง
ราชการแล้ว ให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนน าไปใช้งานก่อนทุกครั้ง 

1.7 การน าวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุวัสดุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบ
วันที่ส่งโดยภายใต้การก ากับของ ผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นช่ือก ากับด้วยทุกครั้ง 

2. ประเภทงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และ
ระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่
ออกแบบ  โดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามก าหนดแต่ละงวดงาน 

3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 

 
 



 

การแบ่งงวดงานและแผนก าหนดงาน 
สร้างจุดรวบรวมขยะมลูฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพ้ืนท่ีบ้านพัก เขต 1 ท่ี บน.41 

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น 1 งวด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

 
งวดงานท่ี 

จ านวนเงินเป็น 
อัตราร้อยละ 
ของค่าจ้าง

ท้ังสิ้น 

 
งานท่ีส่งมอบ 

แล้วเสร็จภายใน 
(วัน) 

นับตั้งแต่วันเริม
สัญญา 

 
 
 
1 

  
 
 

100 
 

- งานวางผังอาคาร 
- งานตอกเสาเข็ม  
- งานท าคานคอดิน และงานเทพื้น ค.ส.ล. 
- งานโครงหลังคาเหลก็พรอ้มทาสีน้ ามัน 
- งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา 
- งานก่อ ฉาบ ผนัง และงานตกแตง่ผิวผนงั 
- ปฏิบัติงานส่วนที่เหลอืและสิ่งอื่น ๆ ของอาคาร แล้วเสรจ็ ตาม
รูปแบบ และรายการ พร้อมท าความสะอาดบรเิวณก่อสร้างให้
เรียบร้อย 
 

 
 
 

60 
 

รวม  1  งวด 100   งานทุกงวดแล้วเสร็จ    60 วัน 

 
หมายเหตุ  
                  ผู้รับจ้างสามารถขอสง่มอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานใน
งวดที่จะเบิกจ่ายนั้น ฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไมก่ระทบกบังานในงวดน้ัน ฯ 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการก่อสร้าง 
 

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด  
บริเวณพื้นทีบ่้านพัก เขต 1 ที ่บน.41 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

รายการก่อสร้าง 
สร้างจุดรวบรวมขยะมลูฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพ้ืนท่ีบ้านพัก เขต 1 ท่ี บน.41 

ความประสงค์     
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพื้นที่

บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41 ตามแบบและรายการดังนี้ 
1. แบบเลขที ่ 640021 – AR - 1/5   -   640021 – AR – 5/5  จ านวน   5   แผ่น 
2. แบบเลขที ่ 640021 – ST - 1/1   -   640021 – ST – 1/1   จ านวน   1   แผ่น 

           รวม   6   แผ่น 

 

 
รายการกอ่สร้างทั้งหมด 
- เงื่อนไขเบื้องต้นและความปลอดภัยในการกอ่สร้าง – 57 
- สถ.1 – 57 ข้อก าหนดงานสถาปัตยกรรม 
- วคส.1 – 57 ข้อก าหนดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- วสล.1 – 57 ข้อก าหนดมาตรฐาน ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล 
- วยธ.1 – 57 ข้อก าหนดงานวิศวกรรมโยธา – การตรวจสอบแนวและระดับ 
- วยธ.10 – 57 ข้อก าหนดงานวิศวกรรมโยธา – การก่อสร้างผิวทางแบบคอนกรีต 
- วยธ.12 – 57 ข้อก าหนดงานวิศวกรรมโยธา - รายการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (นอกเหนือจาก

งานอาคาร) 
- รายการเฉพาะงานโครงสร้าง สร้างจุดรวบรวมขยะมลูฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพื้นที่

บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41 
- รายการเฉพาะงานสถาปัตยกรรม สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพื้นที่

บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41 
- ข้อก าหนดการขออนุมัติใช้วัสดุ และ SHOP DRAWING 
- ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งวัสดุ และ SHOP DRAWING  ตรวจสอบ 

 
    รวม         หน้า 
 
 
 
 



 

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ 
 
1. สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41 ตามแบบ

และรายการ 
2. ให้ผูร้ับจ้างปฏิบัติตามรายการก่อสร้างมาตรฐาน กรมช่างโยธาทหารอากาศ 2557 สามารถดาวน์โหลด 

ได้ที่เว็บไซต์กรมช่างโยธาทหารอากาศ ( ระบบ i-Tech) หรือตามลงิค์ด้านล่างที่แนบเว็บไซต์กรมช่าง
โยธาทหารอากาศ
(https://drive.google.com/file/d/0B1Sq_kv6Cm0hT0wyWkJlc2NfMUk/view?usp=sharing) 
 

3. รายการก่อสร้างนี้เป็นรายการมาตรฐานใช้ทั่วๆไป อาจมีบางส่วนบางตอนเกินหรือขาด ฉะนั้นให้ถือตาม
สภาพความเป็นจริงของสถานที่และแบบ เป็นหลักประกอบกันในการปฏิบัติ ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
ให้ผู้รับจ้างประสานกับ ผชย .บน.41 เพื่อท าความเข้าใจกับแบบให้เรียบร้อย และ  ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  ต าแหน่ง  ระยะ  และระดับต่าง ๆ ตามผังบริเวณ และแบบของทาง
ราชการนั้น เมื่อด าเนินการก่อสร้างในพื้นที่จริง อาจเลื่อนย้ายจากต าแหน่งเดิมตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ก่อสร้าง และความประสงค์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้ราชการได้ประโยชน์สูงสุดสามารถกระท าได้ 
โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอ านาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบ และค าแนะน าทางเทคนิคจาก ผชย .บน.41 ในการสั่งการจะต้องบันทึกและตรวจสอบ
เปรียบเทียบราคาให้ชัดเจน 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ.2542 เพื่อควบคุมก ากับดูแล และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กองทัพอากาศ ให้งานก่อสร้าง
ด าเนินการด้วยความถูกต้องตามแบบรูป และรายการในสัญญาจ้างด้วยดีทุกประการ  

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเสื้อส าหรับคนงานก่อสร้างสวมใส่ให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน โดยด้านหลังเสื้อต้อง
มีช่ือบริษัท ห้าง ร้าน และมีหมายเลขเสื้อของแต่ล่ะคนให้เห็นเด่นชัด ในกรณีที่เข้าปฏิบัติงานหลาย 
บริษัท ห้างร้าน ในคราวเดียวกัน ควรใช้สีที่แตกต่างกัน 

6. หากมีงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างประสานกับผู้ควบคุมงาน, คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และจัดท ารายการพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องส่งคืน โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอ านาจ
และหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบและค าแนะน าทางเทคนิคจาก ผชย.บน.
41. ในการสั่งการต้องบันทึกและตรวจสอบเปรียบเทียบราคาให้ชัดเจนแต่หากเป็นวัสดุที่ไม่สามารถใช้
การต่อได้ เช่น เศษปูน เศษกระเบื้อง หรืออื่นๆที่ทาง ผชย.บน.41 พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใช้
ประโยชน์กับทางราชการได้ ให้ผู้รับจ้างจัดหาและด าเนินการทิ้งเศษวัสดุดังกล่าว ภายนอกกองบิน 41 
ต่อไป 

https://drive.google.com/file/d/0B1Sq_kv6Cm0hT0wyWkJlc2NfMUk/view?usp=sharing


 

7. การขออนุมัติวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้างที่ระบุในรายการเฉพาะงานผู้รับจ้างจะต้องจัดท าใบตาราง
เปรียบเทียบวัสดุตามตัวอย่างในรายการเฉพาะงานและแนบเอกสารคุณสมบัติที่ต้องการใช้จ านวน 3 
ชุดก่อนท าการก่อสร้าง พร้องทั้งประทับตราและลงนามก ากับโดยผู้มีอ านาจเช่น นายงาน วิศวกร ที่
ผู้รับจ้างแต่งตั้ง หรือบุคคลเจ้าของคู่สัญญาที่ลงนามกับกองทัพอากาศเท่านั้น 

8. งานนี้ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  60  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการเฉพาะงานโครงสร้าง 
สร้างจุดรวบรวมขยะมลูฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพ้ืนท่ีบ้านพัก เขต 1 ท่ี บน.41 

รายละเอียดประกอบแบบทีผู่้รบัจ้างจะตอ้งปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 

1. งานโครงสร้างท่ัวไป 
1.1 คอนกรีตโครงสร้างเป็นคอนกรีตที่มีก าลังอัดประลัยไม่ต่ ากว่า 240 ksc โดย ทดสอบจากแท่ง

คอนกรีตรูปสีเหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 0.15 X 0.15 X 0.15 ม. ที่อายุ 28 วัน 
1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 

1.2.1 เหล็กกลมผิวเรียบ (RB) เป็นเหล็กที่มีก าลังจุดคลาก ไม่น้อยกว่า 2,400 ksc 
1.2.2 เหล็กข้ออ้อย (DB) เป็นเหล็กที่มีก าลังจุดคลาก ไม่น้อยกว่า 3,000 ksc 
1.2.3 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการทดลองให้ ผชย.บน.41 ตรวจสอบก่อนน าไปใช้งาน 

2. งานพ้ืน 
2.1 พื้นคอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูปผู้รับจ้างต้องส่งรายการค านวณการรับน้ าหนักให้ ผชย .บน.41 

ตรวจสอบก่อนน าไปใช้งาน 
2.2 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงส าเรจ็รปูทีม่ีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ม. ให้มีการติดตั้ง SHEAR 

KEY และเมื่อท าการติดตั้งพื้นให้ท าการเช่ือม SHEAR KEY ให้ติดกันทุกแผ่น 

3. งานโครงหลังคา 
3.1 หากไม่สามารถจัดหาเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา ขนาดตามแบบได้ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณขนาดอื่น

แทนได้ แต่ต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัดและค่า Section Modulus ต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในแบบ
โดยจะต้องส่งรายการและแบบรูปการแก้ไขให้ ผชย.บน.41 ตรวจสอบก่อนน าไปใช้งาน 

3.2 การวางแปเหล็กแต่ละตัว ห้ามต่อกันเกิน 1 จุด ใน 1 ช่วงจันทัน และการต่อจันทันในช่วงความ
ยาวระหว่างที่รองรับ ห้ามต่อเกิน 1 จุด 

3.3 ให้ท ากรรมวิธีขัดสนิมเหล็กโครงหลังคาออกจนไม่เห็นสนิมบนผิวโลหะ แล้วทับหน้าด้วยสีรองพื้น
กันสนิม 1 ครั้งก่อนการติดตั้ง แล้วทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง 

4. กรณีท่ีต้องการให้โครงสร้างรับก าลังได้มากขึ้น หรือเพ่ือความเหมาะสมกับงานและประโยชน์กับทาง
ราชการ ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง Shop Drawing พร้อมรายการค านวณให้ ผชย.บน.41 ตรวจสอบก่อนการ
ด าเนินการ 

 
 
 
 

 



 

รายการเฉพาะงานสถาปตัยกรรม 
สร้างจุดรวบรวมขยะมลูฝอย ขนาดกลาง จ านวน 3 จุด บริเวณพ้ืนท่ีบ้านพัก เขต 1 ท่ี บน.41 

รายละเอียดประกอบแบบทีผู่้รบัจ้างจะตอ้งปฏิบัติมีดังต่อไปนี ้
1. งานรื้อถอน 

ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนอาคารเดิมตามแบบและรายการก าหนด  วัสดุและครุภัณฑ์ที่ต้องส่งคืน  

ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน  และจัดท ารายการบัญชีวัสดุ  พร้อมขนย้ายวัสดุดังกล่าวส่งคืนยัง

หน่วยตามสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยที่สถานที่ก่อสร้างนั้นต้ังอยู่ 

 

2. งานวัสดุปูผิวพ้ืน 

พ – 1 ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน  
พ – 2 ผิวพื้นซีเมนต์ขัดเรียบ 
 

3. งานผนัง 

- ผนังทั่วไป เป็นผนังก่ออิฐมอญ โดยมีผิวผนังดังนี ้
ผ – 1 ผิวผนังฉาบปูนผิวขัดมันเรียบทั้ง 2 ด้าน 
 

4. งานวัสดุมุงหลังคาและฉนวน 
4.1. แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสีอลูซิงค์ (AZ 150) หนา 0.47 ม. 

 
5. งานประตู – หน้าต่าง 

5.1. ประตูเป็นชนิดบานเลื่อน 

5.1.1. กรอบบาน เป็นโครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. พร้อมติดตั้งกลอน

ประตูเหล็ก และลิ้นประตู 

5.1.2. ลูกฟัก เป็นลวดตาข่ายข้ึนรูปด้วยการถักแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ขนาดตาข่าย 

1 นิ้ว ขนาดเส้นลวด 3.2 มม. 

5.1.3. ผิวเหล็กทั้งหมด ทาสีกันสนิมรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีน้ ามันสีบรอนซ์เงิน 2 ครั้ง 

5.1.4. ล้อเลื่อนประตู เป็นล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 3 ล้อ 

 

 

 

 



 

6. งานทาสี 

o การขออนุมัติใช้ และการรับประกันคุณภาพงานสี 

1. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้ ชย.ทอ.ตรวจอนุมัติก่อน
ด าเนินการ พร้อมเอกสารรับรองการรับทราบเงื่อนไขในสัญญาจ้างเกี่ยวกับหนังสือรับประกันคุณภาพของ
บริษัทผู้ผลิต 

2. ผู้รับจ้างต้องจดัส่งเอกสารรับรองปรมิาณการใช้สีที่ออกให้โดยบริษัทผูผ้ลติ โดยระบุช่ืองาน
ตามสัญญาจ้างที่ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน  

3. กรณีงานตามสัญญาจ้างส าหรับงานที่มีมูลค่าทั้งโครงการตั้งแต่ 40 ล้านบาทข้ึนไป หรือมี
ปริมาณการใช้สีรวมมากกว่า 5,000 ตร.ม. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหนังสือรับประกันคุณภาพสีที่ออกให้โดย
บริษัทผู้ผลิต โดยมีระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ส าหรับอาคารก่อสร้างใหม่ และไม่น้อยกว่า 5 
ปี ส าหรับอาคารเดิมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยระบุช่ืองานตามสัญญาจ้างที่ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง
ชัดเจน 

o การทาสี 

การทาสีทุกประเภทให้ทาสีรองพื้นอย่างน้อย 1 ครั้ง และสีทับหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้ันตอนการ
ทาสีให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีทางเทคนิคของผู้ผลิตในแต่ละข้ันตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ  

ให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีที่เลือกใช้งาน เพื่อจัดทีมช่างเทคนิคของ
บริษัทผู้ผลิตเข้าร่วมการตรวจสอบและให้ค าแนะน าตลอดการด าเนินการ โดยความถ่ีและจ านวนบุคลากร
ของทีมช่างเทคนิคที่เข้าร่วมปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การตรวจพื้นที่ผิวก่อนการทาสี 

- ตรวจวัดความช้ืนที่พื้นผิว (Moisture Content) ต้องมีค่าไม่เกิน 14% และหลังระยะเวลา

ของการแห้งตัวปกติของพื้นผิวฉาบปูนไม่อย่างน้อย 21 วัน 

- ตรวจสภาพพื้นที่ผิวทั่วไป เช่น ฟิล์มพองล่อน สีเป็นฝุ่นชอล์ก ตะไคร่น้ า เช้ือรา ความช้ืน

จากพื้นดิน (Water Rising Damp) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เพื่อให้

ค าแนะน าในการแก้ไขก่อนการทาสีได้ถูกต้อง 

 การตรวจสอบระหว่างการทาสี 

- ตรวจการปกคลุมพื้นผิวของรองพื้น 

- ตรวจการปกคลุมพื้นผิวของสีช้ันกลาง และสีทับหน้า 

- ตรวจสอบความสัมพันธ์ของปริมาณสีที่ใช้ต่อพื้นที่ทั้งหมด (โดยตรวจสอบจากปริมาณการ

สั่งซื้อ) 



 

- การตรวจสอบอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น การแก้ไขสีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง การใช้วัสดุอุดโป๊ว การอุด

โป๊วรอยแตกร้าว เป็นต้น 

- การสุ่มเก็บสีเปียกจากสถานที่ก่อสร้าง (Wet Sample) เพื่อน าไปตรวจวัดคุณภาพสีใน

ห้องปฏิบัติการของบริษัทผู้ผลิตหรือหน่วยงานทดสอบที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 

 การตรวจงานสีก่อนส่งมอบ 

- ตรวจสอบการแก้ไขงานสีตามที่แจ้งไว้ในการตรวจสอบครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี) 

- ตรวจสอบสภาพสีทั่วไป เช่น ความผิดเพี้ยนของเฉดสี รอยต่อของการทาสี เป็นต้น 

ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์สีแต่ละประเภท ดังนี ้
6.1. สีรองพื้นโลหะกันสนิม ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก ใช้ส าหรับงานเหล็กทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ 

- M-GUARD ZP ของ BEGER 

- ZINC PHOSPHATE ของ JBP 

- PILOT QD PRIMER ของ JOTUN 

- ZINC PHOSPHATE ของ NIPPON PAINT 

- ZINC PHOSPHATE ของ PAMMASTIC 

- ZINC PHOSPHATE G1264 ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
* กรณีทาผิวงานเหล็กกัลวาไนซ์หรืออโลหะอื่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท WASH PRIMER 

รองพื้นก่อนทาสีรองพื้นโลหะกันสนิม 
6.2. สีเคลือบเงา เป็นผลิตภัณฑ์ 

- BEGER SHIELD SUPER GLOSS ENAMEL ของ BEGER 

- JBP SUPER GLOSS ENAMEL ของ JBP 

- PILOT II ของ JOTUN 

- BODELAC 1000 ของ NIPPON PAINT 

- SUPERGLOSS ENAMEL ของ PAMMASTIC 

- SUPER HIGH GLOSS ENAMEL GLIPTON ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.3. สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เป็นผลิตภัณฑ์  

- ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER ของ BEGER 

- JBP SMART SHIELD ALKALI RESISTING PRIMER No.999 ของ JBP 

- ESSENCE EASY PRIMER ของ JOTUN 



 

- VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER ของ NIPPON PAINT 

- PRIMELIME ของ PAMMASTIC 

- ACRYLIC ALKALI RESISING PRIMER (E1000) ของ TOA  

หรือเทียบเท่า 
6.4. สีรองพื้นปูนสด (สูตรน้ า) กรณีใช้แทนสีรองพื้นปูนใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์  

- FRESH CONCRETE PRIMER B-2900 ของ BEGER 

- SUPREME PRIMER No.2900 ของ JBP 

- ULTRA PRIMER ของ JOTUN 

- EXPRESS KOTE ของ NIPPON PAINT 

- SPEED PRIMER ของ PAMMASTIC 

- EXTRA WET PRIMER ของ TOA  

หรือเทียบเท่า 
6.5. น้ ายารองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ ามัน) ส าหรับงานผิวฉาบปูนเก่า หรืองานไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็น

ผลิตภัณฑ์ 

- CONTACT PRIMER B-1500 ของ BEGER 

- JBP DELUXE CONTACT PRIMER (WATER BASE) No.1000 ของ JBP 

- CITO PRIMER 09 ของ JOTUN 

- EXCEL PRIMER ของ NIPPON PAINT 

- PERMABOND ของ PAMMASTIC 

- CONTACT PRIMER (E1100) ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.6. สีน้ าอะคริลิก 100% ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% ส าหรับงานภายนอก/ภายใน ชนิดกึ่ง

เงา (Semi Gloss) เป็นผลิตภัณฑ์ 

- BEGER COOL ALL PLUS SEMI GROSS ของ BEGER 

- JBP SMARTSHIELD ของ JBP 

- JOTATOUGH HISHIELD ของ JOTUN 

- HYBRID SHIELD ของ NIPPON PAINT 

- PERMOSHIELD NANO TITANIUM UV BLOCK ของ PAMMASTIC (สีฝ้าเพดานให้ใช้ 

ผลิตภัณฑ์ VINYLLMATT) 
- SHIELD 1 NANO ของ TOA 



 

หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ สีส าหรับงานฝ้าเพดาน ให้เลือกใช้สีประเภทสีด้าน ตามผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด
ข้างต้น 

6.7. สีน้ าอะคริลิกส าหรับงานไม้และงานไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ 

- COLOUR SHIELD หรือ SYNOTEX FIBER CEMENT ของ BEGER 

- JBP ROOF PAINT ของ JBP 

- JOTATOUGH HISHIELD ของ JOTUN 

- FIBER COAT ของ NIPPON PAINT 

- WOOD SHIELD ของ TOA (งานไม้) 

- FIBER CEMENT SHIELD ของ TOA (งานไฟเบอร์ซีเมนต์) 

หรือเทียบเท่า 
หมายเหต ุให้ใช้น้ ายารองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ ามัน) 

6.8. สีรองพื้นอีพ็อกซี ใช้ส าหรับงานผิวพื้นคอนกรีตหรือซีเมนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ 

- C GUARD SEALER ของ BEGER 

- WHITE PRIMER EPOXY 5509 ของ JBP 

- PENGUARD CLEAR SEALER ของ JOTUN 

- EPOXY FLOOR COATING CLEAR ของ NIPPON PAINT 

- PAMOXY CLEAR PRIMER ของ PAMMASTIC 

- EPOGUARD VARNISH ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.9. สีรองพื้นอีพ็อกซีและโพลียูรีเทน ใช้ส าหรับผิวงานเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ 

- RUST GUARD ของ BEGER 

- EPOXY PRIMER JBP#5520 ของ JBP 

- PENGUARD PRIMER SEA ของ JOTUN 

- EPOXY RED OXIDE PRIMER ของ NIPPON PAINT 

- PAMOXY METAL TECHO PRIMER ของ PAMMASTIC 

- RUSTECH ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.10. สีทับหน้าอีพ็อกซี  เป็นผลิตภัณฑ์ 

- DURAGUARD ของ BEGER 



 

- EPOXY HIGH GLOSS FINISH COATSของ JBP 

- PENGUARD ENAMEL ของ JOTUN 

- EA-4 FINISHของ NIPPON PAINT 

- PAMOXY FINISH ของ PAMMASTIC 

- EPOGUARD ENAMEL ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.11. สีทับหน้าโพลียูรีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ 

- DURATHANE ของ BEGER 

- ACRYLIC POLYURETHANE ของ JBP 

- HARDTOP AX ของ JOTUN 

- NIPPON POLYURETHANE ของ NIPPON PAINT 

- PAMMATHANE FINISH ของ PAMMASTIC 

- TOPGUARD ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.12. สีย้อมไม้ ชนิดฟิล์มโปร่งแสง เป็นผลิตภัณฑ์ 

- BEGER WOOD STAIN ของ BEGER 

- TIMBER FINISH ของ NIPPON PAINT 

- PAMMASTIC WOODSTAIN ของ PAMMASTIC 

- WOODSTAIN ของ JBP 

- WOODSHIELD ของ JOTUN 

- WOODSTAIN ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.13. สีรองพื้นไม้ สีรองพื้นกันยางไม้ และสีช้ันกลางป้องกันเช้ือรา ประเภทโมดิฟายด์อัลขีดเรซิ่น

และผงอะลูมิเนียม เป็นผลิตภัณฑ์ 

- ALUMINIUM WOOD PRIMERB-977 และUNIVERSAL UNDERCOAT WHITE B-966 

ของ BEGER 

- ALUMINUM WOOD PRIMER 1160 แ ล ะ  FUNGI RESISTANT UNDERCOAT 1150 

ของ JBP 

- ALUMINIUM WOOD PRIMER และ GARDEX PRIMER ของ JOTUN 



 

- NIPPON 9000 ALUMINIUM WOOD PRIMER แล ะ  BODELAC 8000 UNDERCOAT 

WHITE ของ NIPPON PAINT 

- ALUMINUM WOOD PRIMER และ PAMMASTIC UNDERCOAT ของ PAMMASTIC 

- ALUMINUM WOOD PRIMER G-1601 และ UNIVERSAL UNDERCOAT G1-600) ของ 

TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.14. สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ ชนิดเนื้อสีส าเร็จ ผสมเม็ดหิน/ทราย ไม่ต้องทาสีทับหน้า เป็น

ผลิตภัณฑ์ 

- CROCODILE COLOR STUCCO ของ จระเข้ 

- NS ของ C.V. NATURAL STONE 

- SAND STONE / GRANITE BLEND ของ T.P.S. 

- DÉCOR ROCK ของ PAMMASTIC 

- DÉCOR STONE ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.15. สี TEXTURE ระบบพ่น/ฉาบ/ทาชนิดสีซีเมนต์สีส าเร็จ หรือทาทับด้วยสีน้ าอะคริลิค เป็น

ผลิตภัณฑ์  

- COLOR CEMENT ของ จระเข้ 

- BEGER TEXTURE ของ BEGER 

- JBP TEXTURE PAINT ของ JBP 

- PROFILE ของ JOTUN 

- PERMOSPRAY ของ PAMMASTIC 

- WALLTILE / WALLTEX ของ TOA 

หรือเทียบเท่า 
6.16. สีสร้างลวดลาย ระบบทา/ฉาบปาด ชนิดสีอะคริลิคสีส าเร็จ พร้อมระบบรองพื้นเฉพาะกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์  

- BEGER ART EFFECT ของ BEGER 

- JBP INFINITE LOFT ของ JBP 

MOMENTO ของ NIPPON PAINT หรือเทียบเท่า 
 
 



 

ข้อก ำหนดกำรขออนุมัติใช้วัสดุ และ SHOP DRAWING 
 

กำรขออนุมัติใช้วัสดุในงำนก่อสร้ำง ต้องมีเอกสารดังนี ้
๑. ตารางสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัสดุที่ก าหนดให้ตามสัญญาจ้าง กบัวัสดุที่ขออนุมัติใช้ 

(รายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยแล้ว) 
๒. แคตตาล็อกของวัสดทุี่ขออนุมัติใช้ และช้ินตัวอย่างของวัสดุ (ถ้าระบุให้ส่งมาด้วย) ใหเ้น้น

ข้อความแสดงรายละเอียด รุ่น หรอืขนาดของวัสดุที่ขออนมุตัิใช้ให้ชัดเจน 
๓. ถ้าต้องมีรายการค านวณประกอบการขออนมุัติ ต้องมีวิศวกรลงลายมือช่ือก ากบั พร้อมแนบ

ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รบัรองว่าเป็นผูจ้ัดท ารายการค านวณนั้น 
๔. ในเนื้อหาของหนังสือขออนมุัติใช้วัสดุ ให้แสดงรายละเอียดของวัสดุมาพอเข้าใจ และในหนังสือ

ขออนุมัติใช้ ๑ ฉบับ สามารถเสนอขออนุมัติใช้วัสดุหลายชนิดพร้อมกนัได้ แต่ต้องเป็นวัสดุที่อยู่ในหมวดงาน
เดียวกัน เช่น งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมระบบประปา-สุขาภิบาล งานวิศวกรรมเครือ่งกลและระบบปรบัอากาศ 
และงานวิศวกรรมโยธา 

๕. เอกสารทัง้หมดข้างต้นให้มจี านวน ๒ ชุด ส่งให้ ผู้ว่าจ้าง หรอืหน่วยจัดท าแบบก่อสร้างประกอบ
สัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ 

กำรขออนุมัติใช้ SHOP DRAWING ในงำนก่อสร้ำง ต้องมีเอกสารดังนี ้
๑. แบบ SHOP DRAWING ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าแตกต่างจากแบบตามสญัญาจ้าง และ/หรือ

ขยายรายละเอียดจากแบบตามสัญญาจ้างอย่างไร อธิบายวัตถุประสงค์ของการท าแบบ SHOP DRAWING 
วิธีการท างาน การติดตั้ง และคุณสมบัติของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ พร้อมตารางสรปุสง่ตรวจ SHOP DRAWING 
(รายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยแล้ว) 

๒. แบบ SHOP DRAWING ต้องมสีถาปนิกและ/หรือวิศวกรลงลายมือช่ือก ากบัแล้วแต่กรณี พร้อม
แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม/วิศวกรรมควบคุม และประทับตราบริษัท/
ห้าง/ร้านของผูร้ับจ้างลงในแบบทกุแผ่น 

๓. ถ้าต้องมีรายการค านวณประกอบการขออนมุัติ ต้องมีวิศวกรลงลายมือช่ือก ากบั พร้อมแนบ
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รบัรองว่าเป็นผูจ้ัดท ารายการค านวณนั้น 

๔. ถ้าแบบ SHOP DRAWING นั้น มีผลกระทบต่อราคาตามสัญญาจ้าง ให้แสดงรายละเอียด
เปรียบเทียบปรมิาณและราคางานเพิม่-ลดมาด้วย 

๕. ในเนื้อหาของหนังสือขออนมุัติ SHOP DRAWING ให้แสดงรายละเอียดของแบบมาพอเข้าใจ 
๖. เอกสารทัง้หมดข้างต้นให้มจี านวน ๒ ชุด ส่งให้ ผู้ว่าจ้าง หรอืหน่วยจัดท าแบบก่อสร้างประกอบ

สัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ 

 
 



 

 

    บนัทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                  
ท่ี                   วันท่ี          
เรื่อง                           
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้างงาน         

๑. ตามที ่      ผู้รบัจ้างงาน   
    ตามสัญญาจ้างเลขที ่   ลง   
ก่อสร้างที ่   ระยะเวลาก่อสร้าง  วัน เริ่มสญัญา   
 สิ้นสุดสัญญา     จัดท าแบบกอ่สร้างโดย    กวก.ชย.ทอ. /     
กอค.ชย.ทอ./ ผชย.กรก.บน......../(หรือหน่วยอื่นๆ)       

๒. ผู้รบัจ้างฯ มหีนังสือที ่       ลงวันที ่            
ขออนุมัติใช้ ช่ือวัสด ุ (กรณีขออนุมัติพร้อมกันหลายชนิดวัสดุ ให้แยกเรือ่งตามกลุ่มงานของวัสดุ เช่น 
งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ฯ) หรอื Shop Drawing     

๓. เพื่อใหก้ารกอ่สร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามขั้นตอนที่ทางราชการก าหนด กระผมเห็น
ควรแจ้งให้ ชย.ทอ. (หรือระบุตามหน่วยจัดท าแบบก่อสร้างหรือหน่วยผู้ถือแบบต้นฉบับ) ตรวจสอบ
รายละเอียดของวัสดุ/Shop Drawing ตามข้อ ๒ หากเหน็เป็นการถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบรปูทั่วไป 
และรายการละเอียด ขอได้โปรดอนุมัติให้ผูร้ับจ้างใช้วัสดุดังกล่าวในการกอ่สร้างต่อไปด้วย 

จึงเรียนมาพจิารณาและด าเนินการต่อไป 
 

ยศ 
     (ช่ือ  นามสกุล) 

                              ผู้ควบคุมงานฯ โทร. x–xxxx หรือ xxx-xxx-xxxx  
 
 
 
 
 
 
เรียน  จก.ชย.ทอ. 
            เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
       น.อ. 
   (ช่ือ  นามสกุล) 
    ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ 
        ............/............/............ 

* ตัวอย่างบันทึกข้อความสง่วัสดุหรือ Shop Drawing ตรวจสอบ * 

ในกรณีที่ไม่สะดวกในการแนบตัวอย่าง
หรือรายละเอียดมากับตัวเรื่อง  ให้มี
กรอบข้อความน้ีด้วย  (ตัดข้อความน้ี
ออกก่อนพิมพ์) 

ได้รับตัวอย่างวัสดุ และรายการละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ 
       ต าแหน่ง     

       /      /  



 

* ตัวอย่างตารางสรุปส่งตรวจวัสดุ * 
สัญญาเลขที ่            งาน                    
ผู้รบัจ้าง                     
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๑. นายงานผู้รบัจ้าง  (ช่ือ-นามสกลุ  และลงลายมอืช่ือ)                         โทร         
๒. ผู้คุมงาน  (ช่ือ-นามสกลุ  และลงลายมอืช่ือ)                       โทร        

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



 

* ตัวอย่างตารางสรุปส่งตรวจ SHOP DRAWING * 

สัญญาเลขที ่             งาน                    
ผู้รบัจ้าง                    

 

รำยกำร สรุปรำยกำรตำมแบบก่อสร้ำง สรุป SHOP DRAWING ที่ผู้รับจ้ำงเสนอ ผลกำรพิจำรณำ 
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ผลกระทบต่อราคา 
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..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
.................................................................... ............................ 
..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
..................................................................................... ........... 
 
ผู้ตรวจ.....................................................................................  
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๑. นายงานผู้รบัจ้าง  (ช่ือ-นามสกลุ  และลงลายมอืช่ือ)                โทร        
๒. ผู้คุมงาน  (ช่ือ-นามสกลุ  และลงลายมอืช่ือ)                            โทร       

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง 

มีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง 
ราชการไม่เสียผลประโยชน์ 

ขยายรายละเอียด
จากแบบก่อสร้าง 

เปลี่ยนแปลงจาก
แบบก่อสร้าง 

มีผลกระทบต่อ
ราคา พร้อมแนบ
ประมาณการ
เปรียบเทียบราคา
มาด้วยแล้ว 

ไม่มีผลกระทบต่อ
ราคา 
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1

แสดงชื่อห้อง
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แสดงแนวรูปตัด

แสดงแนว Grid Line เสา

สัญลักษณ์รูปด้านอาคาร

A

1 : 100
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แบบแสดง

1

3

สัญลักษณ์มาตรฐาน

เครื่องหมายแสดงทิศเหนือ

น

รายละเอียด
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สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด

บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41

แบบแสดง

 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

สารบัญแบบ

 - ภาพตัด A - A , รูปด้าน R , รูปด้าน F

สัญลักษณ์มาตรฐาน

สัญลักษณ์มาตรฐาน
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 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

ผังบริเวณ กองบิน 41 โดยสังเขป

สัญลักษณ์

แสดงตำแหน่ง ก่อสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

23
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3

6

   AR     3/5

จำนวน   

แผ่นที่

แบบเลขที่

ว.ด.ป.      22 / 12 / 63

แบบ

แผนกช่างโยธา กองบิน 41

640021 -

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด

บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41

แบบแสดง

 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

แปลนเสาเข็ม ซุ้มรวบรวมขยะ M

แปลนพื้น ซุ้มรวบรวมขยะ M



4

6

   AR     4/5

จำนวน   

แผ่นที่

แบบเลขที่

ว.ด.ป.      22 / 12 / 63

แบบ

แผนกช่างโยธา กองบิน 41

640021 -

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด

บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41

แบบแสดง

 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

ภาพตัด  A  -  A

รูปด้าน  R

รูปด้าน  F
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6

   AR     5/5

จำนวน   

แผ่นที่

แบบเลขที่

ว.ด.ป.      22 / 12 / 63

แบบ

แผนกช่างโยธา กองบิน 41

640021 -

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด

บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41

แบบแสดง

 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

แปลนโครงสร้างหลังคา 

แบบขยายประตูบานเลื่อน
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6

   ST     1/1

จำนวน   

แผ่นที่

แบบเลขที่

ว.ด.ป.      22 / 12 / 63

แบบ

แผนกช่างโยธา กองบิน 41

640021 -

สร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ขนาดกลาง จำนวน 3 จุด

บริเวณพื้นที่บ้านพัก เขต 1 ที่ บน.41

แบบแสดง

 รอง ผบ.บน.41

หน.ผชย.บน.41

เขียนแบบ

กองบิน 41

สำรวจ

สถานที่ก่อสร้าง

ผบ.บน.41

น.ท.

น.อ.

น.แบบแผน ผชย.บน.41

น.อ.

( สุเทพ    อ่างแก้ว )

วิศวกรโครงสร้าง

ร.ต.

( สุภวัจ    โรจนกิจ )

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

( กิตติพงษ์  ศรีรินยา )

จ.ท.นฤทธิ์  วงศ์ปัน

หน.หน่วย ผู้ใช้งาน

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์ ภย.47802

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

น.อ.

( ภูศิษฏ์    ทิมเกิด )

พ.อ.ท.พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์

(จ.เชียงใหม่)

ขยายโครงสร้าง
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