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วาระท่ี 6 เรื่องคณะกรรมการอ านวยการทัว่ไปขอ
เสนอโครงการปรบัปรงุคลบัเฮ้าสห์ลงัเก่า

Motion 6 Motion Proposed by the General Committee

for Renovation of Old Clubhouse Project



Referring to the result of the floor load test at the old Clubhouse by STS Engineering

Consultants Company Limited, the structural integrity assessment revealed the service live load

capability to be 91 kg/sq.m. in the service area which is substantially below acceptable

standard.

ตามทีบ่รษิทั เอส ที เอส เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ไดร้ายงานผลการทดสอบการรบัน ้าหนกัของอาคาร
คลบัเฮา้สห์ลงัเก่า การประเมนิโครงสรา้งอาคาร พบวา่ โครงสรา้งในบรเิวณทีใ่หบ้รกิารสมาชกิสามารถรบั
น ้าหนกับรรทุกจรไดท้ี่ 91 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ซึง่มรีะดบัต ่ากวา่มาตรฐานทีย่อมรบัได้









เน่ืองจากระดบัความเสยีหายสะสมของโครงสรา้งตามกาลเวลา ถอืวา่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึรุนแรง สถานะความ
แขง็แรงของตวัอาคารต ่ากวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายไดก้ าหนดไวส้ าหรบัโครงสรา้งอาคารสมยัใหม่ นอกจากระดบัความ
แขง็แรงของโครงสรา้งลดลงแลว้ ยงัมสีญัญาณเตอืนทีม่องเหน็ไดจ้ากความเสยีหายทางกายภาพ รวมทัง้รอยแตก
ของคอนกรตีทัว่ทัง้เพดานและเสารบัน ้าหนกั ความผุกรอ่นของเหลก็เสรมิคอนกรตี และอื่นๆ

As the level of structural damage accumulated over time is considered moderate to severe, the

building’s stability status is below the legally required criteria for modern structures and

buildings. Aside from the decreasing strength of the general structural integrity, there are visible

problem signs that include extensive concrete cracks throughout the ceiling and support columns,

advanced erosion of reinforced steel framework sections, among others.







กลา่วโดยสรปุ คอื โครงสรา้งของอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัเก่า ถูกจดัอยูใ่นระดบัความเสยีหายใน “ระดบัปานกลางถงึ
รนุแรง” ซึง่ความแขง็แรงของโครงสรา้งปัจจุบนัโดยรวม มรีะดบัต ่ากวา่ขอ้ก าหนดมาตรฐานของกฎกระทรวง

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยงัไดป้รกึษากบัวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เป็นขอ้คดิเหน็ทีส่อง ซึง่ไดร้บัค าแนะน า
ดงัต่อไปนี้

In conclusion, the old Clubhouse is classified in “Moderate-Severe” degree of damage. In this

category, the current overall structure stability is lower than the standard requirement of

Ministerial Regulation.

Moreover, the Club has consulted with an engineering expert for the second opinion. The

recommendations are as follows:





1. จ ากดัการใชง้านอาคารคลบัเฮา้สแ์ละด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัการรว่งหล่นของวสัดุในพืน้ที่
อนัตราย

2. การก่อสรา้งอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัใหมท่ดแทนอาคารหลงัเก่า หรอื

3. ซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัเก่าทัง้หมดก่อนทีจ่ะกลบัมาใชง้าน ในกรณีทีส่มาคมฯ ยงัมคีวาม
ประสงคจ์ะใชง้านอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัเก่าต่อเน่ืองตามวตัถุประสงคเ์ดมิ

1. To limit the usage at the old Clubhouse and install the protection equipment at dangerous

zones

2. To construct new Clubhouse to replace the old one, or

3. To repair the whole structure of the old Clubhouse before resuming usage if the Club

continues to use the old Clubhouse as usual





จากหลกัฐานทีป่รากฏแน่ชดัตามทีร่ะบุในรายงานทัง้หมด ทางสมาคมฯ ไดจ้ ากดัการใชง้านบรเิวณชัน้ 2
ทัง้หมดของอาคารคลบัเฮา้ส์ ตัง้แต่วนัที่ 15 มถุินายน พ.ศ. 2563

ทัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในความปลอดภยัของสมาชกิและพนกังานซึง่เป็นสิง่ส าคญัสูงสดุ คณะกรรมการ
อ านวยการทัว่ไปจงึมแีผนทีจ่ะปิดอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัเก่าเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะมปีระกาศเป็นอยา่งอื่น
ต่อไป

Based on alarming evidence in such reports, the Club has limited the usage of the entire second

floor area since 15th June 2020.

To ensure the safety of all members and staff which is a top priority, the General Committee 

plans to temporarily close the old Clubhouse until further notice.



ขณะน้ี คณะกรรมการอ านวยการทัว่ไปก าลงัจดัท าแผนการยา้ย และระยะเวลาในการยา้ยสิง่อ านวยความสะดวก
ทัง้หมดในอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัเก่า ไปยงัสถานทีท่ีก่ าหนดไวช้ัว่คราว

หลงัจากทีค่ณะกรรมการอ านวยการทัว่ไปไดม้กีารปรกึษาหารอืกนัแลว้ จงึขอเสนอการแกไ้ขปัญหา 3 แนวทาง
ดงัต่อไปนี้

Currently, the General Committee is preparing the relocation plan and timeframe for relocating all

the facilities at the old Clubhouse to the proposed locations.

Following the General Committee’s discussion, there are three alternative solutions of the project 

as follows:





1. ซ่อมแซมเลก็น้อยอาคารคลบัเฮ้าสห์ลงัเก่า
ซ่อมแซมโครงสรา้งในสว่นทีม่คีวามเสยีหายเพื่อใหส้ามารถรบัน ้าหนกับรรทุกจรไดท้ี่ 250 กโิลกรมัต่อ
ตารางเมตร ซึง่เพยีงพอต่อการใชง้านตามโครงสรา้งอาคารหลงัเก่า

2. ซ่อมแซมใหญ่อาคารคลบัเฮ้าสห์ลงัเก่า
ซ่อมแซมและเสรมิก าลงัโครงสรา้งอาคารเพือ่ใหส้ามารถรบัน ้าหนกับรรทุกจรไดท้ี่ 400 กโิลกรมัต่อ
ตารางเมตร ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด

1. Minor Repair of the Old Clubhouse

Repairing the damaged structure to restore live load capability to 250 kg/sq.m. for the

required usage.

2. Major Repair Old Clubhouse

Repairing and strengthening the structure to achieve live load capability of 400 kg/sq.m.

as required by law.



3. ก่อสร้างอาคารคลบัเฮ้าสห์ลงัใหม่ทดแทนอาคารหลงัเก่า
ในการสรา้งอาคารคลบัเฮา้สห์ลงัใหม่ สมาคมฯ จะตอ้งศกึษาและ จดัเตรยีมแบบก่อสรา้งและรายละเอยีดของการ
ก่อสรา้ง เพือ่ทีจ่ะประเมนิราคาคา่กอ่สรา้งส าหรบัการพจิารณาต่อไป

เมือ่ตดัสนิใจแลว้ สมาคมฯ จะด าเนินการศกึษาแนวทางนัน้โดยละเอยีด เพือ่เสนองบประมาณทีเ่หมาะสมใหส้มาชกิ
อนุมตัิ

โครงการนี้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาจากสมาชกิ

3. Construction of New Clubhouse

In order to construct a new Clubhouse, the Club has to study and prepare the design and scope of

work to assess the construction cost for further consideration.

Once a decision is made, the Club will work in details to propose an appropriate budget for Members’

approval.

This project is subject to consideration by Members.




