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1.1 หลักกำรและเหตุผล 
การเคหะแห่งชาติ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ ปี 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบในการ

ด าเนินงานโดยการถ่ายทอดเป้าหมายและบูรณาการแผนงานส าคัญเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ใน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรมีความเข้มแข็งทางการเงิน เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินที่มี
อยู่ ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกลยุทธ์พัฒนาแนวทางในการจัดการทรัพย์สิน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้าน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย” 

การเคหะแห่งชาติ จึงได้เริ่มด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะ
ชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
(1)  เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 

(หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
(2) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์รูปแบบ และแนวทางการบริหารโครงการทางด้านการเงิน การลงทุน การ

ออกแบบวางผังทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการโครงการทั้งก่อนก่อสร้าง ระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับความต้องการรูปแบบการ
พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งศักยภาพของพื้นที่ สถานการณ์ และความเป็นไปได้ทาง
การตลาด กฎหมายระเบียบต่างๆ ภารกิจของการเคหะแห่งชาติ นโยบายรัฐ และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

(3) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และทางเลือกที่เหมาะสมเปรียบเทียบใน
กรณีที่การเคหะแห่งชาติด าเนินการโครงการเอง และในกรณีที่ร่วมลงทุนกับเอกชน ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ 
สังคม การพัฒนาเมือง และผลตอบแทนด้านอื่นๆ ที่เกิดจากการลงทุนพัฒนาโครงการทั้งสองกรณี 

(4) เพื่อจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุน
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในโครงการของรัฐ พ.ศ.2556 

(5) เพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในโครงการของรัฐ พ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ.2557 
และความเห็นที่เป็นเอกเทศของที่ปรึกษาต่อรายละเอียดของผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการ เพื่อน าเสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติด าเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการ 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 

ศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่ดินแปลงว่าง เนื้อที่ประมาณ 52 
ไร่ ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ  
พ.ศ.2556  



1.3.2 ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
(1) ศึกษาศักยภาพของท าเลที่ตั้งโครงการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายการคมนาคม การเข้าถึง

โครงการ สภาพแวดล้อม เพื่อจัดท ากรอบในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายระบบขนส่งทั้งในประเทศ 
ระดับพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันทางด้านประชากร กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน โครงข่ายระบบ
การขนส่งทั้งในประเทศ ระดับพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ และรูปแบบการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ กลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยปริมาณความต้องการสินค้าและบริการ พฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต 
ทัศนคติ ค่านิยม แนวโน้มและทิศทาง และทางเลือกด้านการตลาด รูปแบบการขาย การส่งเสริมการขาย การ
บริการหลังการขาย 

(4) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ 
การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการพาณิชย์ การก่อสร้าง การผังเมือง สิ่งแวดล้อม ที่ดิน 
กฎหมายเฉพาะพื้นที่ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุผลกระทบและแนวทางการด าเนินงานด้าน
กฎหมายที่เหมาะสม 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการเชิงพาณิชย์ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในบริบทของประเทศ และในระดับพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาโครงการ 

(6)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เป้าหมาย โดยก าหนด
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ภายใต้การท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงการใน 2 กรณี ได้แก่ 
กรณีที่การเคหะแห่งชาติด าเนินการเอง และกรณีร่วมลงทุนกันภาคเอกชน การก าหนดทางเลือกในการลงทุน 
ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

(7) การออกแบบร่างเบื้องต้น (Preliminary Design) ที่ประกอบด้วย การวางผังแนวคิดการพัฒนา
โครงการ การวางผังบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมงานอาคาร องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง งานระบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม งานภูมิสถาปัตย์ องค์ประกอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นผังแนวคิดการพัฒนาโครงการ แผนผังบริเวณ ผังอาคาร รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

(8) ก าหนดแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ (Master Plan) ในทางเลือกต่างๆ (โดยการเคหะแห่งชาติ
จะร่วมลงทุนเฉพาะสิทธิมูลค่าที่ดินของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น) การประเมินมูลค่าของโครงการ วงเงินลงทุน
ประเมินรายได้ หรือผลก าไรจากการด าเนินการในแต่ละทางเลือก โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการลงทุนที่
การเคหะแห่งชาติด าเนินการโครงการฯ ทั้งหมด แนวทางให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ และทดสอบ
ความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) รวมทั้งประเมินโอกาสจัดหาประโยชน์ ผลกระทบ 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการ
ด าเนินการ 

(9)  จัดท ารายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง รายละเอียดที่



ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ.2557 และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

กำรออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) 

5.1 แนวควำมคิดในกำรออกแบบวำงผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พื้นที่โครงการมีทั้งสิ้นประมาณ 52 ไร่ และจากการส ารวจเพื่อก าหนดองค์ประกอบของโครงการ ได้มี

การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมไว้เป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ 
(1)  กลุ่มอาคารพักอาศัย (ส าหรับผู้สูงวัย, หลังเกษียณ) 
(2)  โรงพยาบาล 
(3)  ศูนย์การค้าชุมชน 
ดังนั้นที่ปรึกษา จึงได้ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ ดังนี ้
1) กำรก ำหนดขนำดพื้นที่ดินที่เหมำะสมของแต่ละกิจกรรม 

1.1) โรงพยำบำล 
การเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะต้องมีเตียงบริการผู้ป่วยตั้งแต่ 91 เตียงขึ้นไป 

(กฎกระทรวงสถานพยาบาล) 
ดังนั้น จึงจัดแปลงพื้นที่ดินให้เพียงพอส าหรับการจัดท าโรงพยาบาลขนาด 100 -300 เตียง 

ขนาดของพ้ืนที่ดินที่เหมาะสมจะมีขนาดประมาณ 10-15 ไร่ ซึ่งสามารถจัดองค์ประกอบต่างๆ ของโรงพยาบาล 
เช่น อาคารตรวจรักษา, อาคารหอพักคนไข้, ที่จอดรถ ได้อย่างเหมาะสม 

1.2) ศูนย์กำรค้ำชุมชน 
จะจัดเป็นศูนย์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก โดยขนาดที่เหมาะสมจะมีพื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ  

9,000 – 15,000 ตร.ม. โดยจะใช้พื้นที่ดินประมาณ 10-20 ไร่ ซึ่งจะสามารถจัดองค์ประกอบ เช่น อาคาร
ร้านค้า, ที่จอดรถได ้

1.3) กลุ่มอำคำรพักอำศัย (ส ำหรับผู้สูงวัย, หลังเกษียณ) 
อาคารพักอาศัยถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ จึงใช้ที่ดินค่อนข้างมากกว่ากิจกรรมอื่น 

โดยจะใช้ที่ดินประมาณ 40-60% หรือประมาณ 20-30 ไร่ โดยแนวคิดที่ว่าพื้นที่ดินส่วนที่เหลือยังคงมีขนาด
เนื้อที่ที่ยังเหมาะสมกับกิจกรรมอื่นๆ 

2) กำรจัด Zoning ของกิจกรรม 
- ทุกกิจกรรมคือ ที่พัก, ศูนย์การค้าชุมชน, โรงพยาบาล จะต้องมีความสะดวก เหมาะสม 

สามารถเข้า-ออก จากถนนสาธารณะด้านหน้าได้สะดวกโดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านกิจกรรมอื่น 
- กิจกรรมที่เกื้อหนุนกัน สนับสนุนกันก็ควรจะอยู่ใกล้กัน และสัญจรเชื่อมกันได้สะดวก เช่น ที่

พักอาศัยควรอยู่ติดกับศูนย์การค้าชุมชน เนื่องจากผู้พักอาศัยจะมาใช้บริการศูนย์การค้าฯ ได้สะดวกและเป็น
ประจ า ส่วนการใช้บริการกับโรงพยาบาล ก็คงจะไม่บ่อยนัก แต่ก็ยังคงมีเส้นทางเชื่อมไปยังโรงพยาบาลได้
สะดวก 

3)  กำรจัดพื้นที่ของกลุ่มอำคำรพักอำศัย 

การจัดพ้ืนที่เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ 



(1) ส่วนอาคารที่พักอาศัย 

(2) ส่วนอาคารคลับเฮ้าส์และศูนย์สุขภาพ 

(3) ส่วนพื้นที่จัดสวนพักผ่อน 

(4) ส่วนพื้นที่จอดรถ 

- ส่วนอำคำรที่พักอำศัยจะจัดไว้ด้านในสุด ให้มีระยะห่างจากถนนสาธารณะด้านหน้า เพื่อ
เลี่ยงมลพิษทางเสียง, ควันพิษ 

- ส่วนพื้นที่จอดรถ  จะจัดไว้ด้านนอกสุด ติดกับถนนสาธารณะด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

โดยก าหนดให้รถยนต์เข้าถึงโครงการเพียงเฉพาะด้านหน้าที่จอดรถเท่านั้น ส่วนการเข้าไปยัง
อาคารที่พักจะใช้รถกอล์ฟ หรือการเดินเข้าไปเท่านั้นเป็นการป้องกันมลพิษจากควัน, เสียง และอุบัติเหตุจาก
รถยนต์ ท าให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

- ส่วนพื้นที่จัดสวนพักผ่อนจะจัดไว้ในส่วนตรงกลางพื้นที่ และรอบๆ อาคารพักอาศัย เพื่อท า
ให้สร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ ท่ามกลางสวนสวย ร่มรื่น 

- ส่วนอำคำรคลับเฮ้ำส์และศูนย์สุขภำพ  ประกอบด้วย ห้องออกก าลังกาย, สระว่ายน้ า, 
ห้องสมุด, ห้องคาราโอเกะ, ร้านอาหาร, ซักรีด, พยาบาลจะอยู่ในส่วนตรงกลางพื้นที่และเข้าถึงได้สะดวก
พอสมควร สามารถให้บริการและติดต่อกับผู้อยู่อาศัยได้สะดวก กรณีมีเรื่องฉุกเฉิน และยังเป็นส่วนที่ สามารถ
เชื่อมกับศูนย์การค้าฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันได้สะดวก 

- บ่อหน่วงน้ ำฝน  นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ าฝนและยังจัดวางในต าแหน่งให้ท าหน้าที่
เป็นส่วนพักผ่อนของโครงการ และสร้างความสวยงามและน่าอยู่กับโครงการโดยรวม 

4) ศูนย์กำรค้ำชุมชน 

- การใช้พ้ืนที่ดินใหเ้หมาะสม คุ้มค่า 

- รูปลักษณ์อาคารมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้มาใช้บริการ 

- การเข้า-ออก สะดวก 

- ที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม ไม่ก่อปัญหาการจราจร 

5) โรงพยำบำล 

- การใช้พ้ืนที่ดินให้เหมาะสม คุ้มค่า 

- รูปลักษณ์อาคารสวยงาม 

- การเข้า-ออก สะดวก โดยเฉพาะรถฉุกเฉิน 

- มีที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม ไม่ก่อปัญหาการจราจร 

5.2 องค์ประกอบของผังทำงเลือก 
 ในการออกแบบและวางผัง ในขั้นนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบและวางผังไว้เป็น 2 ทางเลือก ซึ่ง
ความแตกต่างของแต่ละทางเลือก จะอยู่ที่ขนาดของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

1) แบบทำงเลือกที่ 1 



ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1) กลุ่มอำคำรพกัอำศัย (ส ำหรับผูสู้งวัย, หลังเกษียณ) 
- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 31 ไร ่
- เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น จ านวน 16 หลัง 

 จัดเป็นห้องพักขนาด 44 ตร.ม./ห้อง 
 จ านวนห้องพัก 56 ห้อง/หลัง 
 จ านวนห้องพักรวม 16 หลัง ทั้งโครงการ 896 ห้อง 

- พื้นที่อาคารวม 3,073 ตร.ม./หลัง 
 คิดเป็นพื้นที่ในส่วนห้องพัก 2,464 ตร.ม./หลงั 
 พื้นที่โถงทางเดิน, บันได, ลิฟท์ ประมาณ 609 ตร.ม./หลงั 

- ที่จอดรถประมาณ 280 คัน 
- อาคารคลับเฮ้าส์ และศูนย์สุขภาพ 

 ห้องออกก าลังกาย, สระว่ายน้ า, ห้องสมุด, ห้องคาราโอเกะ, ร้านอาหาร, ซักรีด, 
พยาบาล 

1.2) โรงพยำบำล 
- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 11 ไร ่
- จัดเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงประกอบด้วย 

 อาคารตรวจรักษาและส านักงานบริหาร สูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. 
 อาคารหอพักผู้ป่วย สูง 7 ชั้น (ห้องพักช้ัน 2-7 ลิฟท์, ชั้นลา่งใช้จอดรถ + โถงทางเข้า)

ขนาด 150 เตยีง จ านวน 2 อาคาร รวม 300 เตียง 
 พื้นที่จอดรถประมาณ 300 คัน 
 อาคารห้องเครื่อง และอาคารเก็บขยะ 

1.3) ศูนย์กำรคำ้ชุมชน (Community Mall) 
- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 10 ไร ่
- เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นทีส่่วนพาณิชย์ ประมาณ 9,000 ตร.ม. 

 จัดเป็นพื้นที่ส าหรับร้านค้า ประมาณ 7,000 ตร.ม. 
 โถงทางเดินต่างๆ 2,000 ตร.ม. 
 ลานอเนกประสงค์ Plaza ประมาณ 4,500 ตร.ม. 

- จอดรถประมาณ 216 คัน 
2) แบบทำงเลือกที่ 2 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

2.1) กลุ่มอำคำรพกัอำศัย (ส ำหรับผูสู้งวัย, หลังเกษียณ) 
- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 21 ไร ่
- เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น จ านวน 12 หลัง 

 จัดเป็นห้องพักขนาด 44 ตร.ม./ห้อง 
 จ านวนห้องพัก 56 ห้อง/หลัง 
 จ านวนห้องพักรวม 12 หลัง ทั้งโครงการ 672 ห้อง 

- พื้นที่อาคารวม 3,073 ตร.ม./หลัง 
 คิดเป็นพื้นที่ในส่วนห้องพัก 2,464 ตร.ม./หลงั 



 พื้นที่โถงทางเดิน, บันได, ลิฟท์ ประมาณ 609 ตร.ม./หลงั 
- ที่จอดรถประมาณ 200 คัน 
- อาคารคลับเฮ้าส์ และศูนย์สุขภาพ 

 ห้องออกก าลังกาย, สระวา่ยน้ า, ห้องสมุด, ห้องคาราโอเกะ, ร้านอาหาร, ซักรีด 
2.2) โรงพยำบำล 

- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 14 ไร ่
- จัดเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงประกอบด้วย 

 อาคารตรวจรักษาและส านักงานบริหาร สูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.ม. 
 อาคารหอพักผู้ป่วย สูง 4 ชั้น (ห้องพักช้ัน 2-4 ลิฟท์, ชั้นลา่งใช้จอดรถ + โถงทางเข้า + 

สันทนาการ)ขนาด 150 เตียง จ านวน 2 อาคาร รวม 300 เตียง 
 พื้นที่จอดรถประมาณ 400 คัน 
 อาคารห้องเครื่อง และอาคารเก็บขยะ 
 อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลสูง 4 ชั้น 

2.3) ศูนย์กำรคำ้ชุมชน (Community Mall) 
- ใช้พื้นที่ดินประมาณ 17 ไร ่
- เป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นทีส่่วนพาณิชย์ ประมาณ 13,000 ตร.ม. 

 จัดเป็นพื้นที่ส าหรับร้านค้า ประมาณ 10,000 ตร.ม. 
 โถงทางเดินต่างๆ 3,000 ตร.ม. 
 ลานอเนกประสงค์ Plaza ประมาณ 6,000 ตร.ม. 

- จอดรถประมาณ 300 คัน 
 

5.4 แบบผังทำงเลือก 
1)  แบบทำงเลือกที่ 1 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  แบบทำงเลือกที่ 2 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 


