
 

 

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการเก็บคาบํารุงการใชสถานที่และบริการจากกองกายภาพและสิง่แวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

  โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาบํารุงการใชสถานที่และบริการจาก

กองกายภาพและสิ่งแวดลอม สําหรับการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และเกิดความปลอดภัยแกนักศึกษา บุคลากร ผูมารับ

บริการ รวมถึงทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ แหงประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ขอ ๑๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม

อธิการบดีจึงออกประกาศไว ดังนี้  

 ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการเก็บคาบํารุงการใชสถานที่

และบริการจากกองกายภาพและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๒ ในประกาศนี ้

 “สถานที่” หมายความวา พื้นที่สวนกลางที่อยูในการดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดลอม  

 “สวนงาน” หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย 

สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งตั้งอยูในพื้นที่มหาวิทยาลัย  

 “ผูรวมกิจกรรม” หมายความวา นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกาและบุคคลภายนอกที่เขารวมกิจกรรม 

“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมใดๆ ที่ผูขอใชบริการจัดข้ึนภายในพื้นที่สวนกลาง 

ขอ ๓ การใชสถานที่และบริการ วัสดุอุปกรณ ตนไมประกอบ ยานพาหนะ ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับ

นี้ ใหอยูภายใตวัตถุประสงคเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือเพื่อกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน หรือประโยชน

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปดโอกาสใหมีกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมและอยูในขอบเขตที่สอดคลองตอ

บรรยากาศทางวิชาการ ศิลปวฒันธรรมและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(๒) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

(๓) เพื่อสวัสดิการของบุคลากรหรือนักศึกษา 

(๔) อ่ืนๆ ตามที่ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การใชบริการสถานที่และบริการในทุกกรณี จะตองไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีและนโยบาย 

ตลอดจนภาพลักษณอันดีของมหาวิทยาลัย 

 



๒ 

 

 ขอ ๔ ผูขอใชสถานที่และบริการ ไดแก  

(๑) สวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

(๓) นักศึกษาหรือศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 38ระดับต่ํากวาปริญญาตรี    ระดับปริญญาตรี   และระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(๔) บุคคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่มิใชสวนงานภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน  

 ขอ ๕ วิธีการขอใชสถานที่และบริการ ใหผูขอใชดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ดาวนโหลดแบบฟอรมการขอใชสถานที่และบริการไดที่เว็บไซตของกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

https://op.mahidol.ac.th/pe/เอกสารเผยแพร หรือที่งานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

อาคารศาลายา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

(๒) กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการขอใชสถานที่และบริการ รวมถึงวัสดุ อุปกรณหรือตนไม และอ่ืนๆ ให

เ รียบรอยสมบูรณและยื่นตองานบริหารและพัฒนาระบบ  กองกายภาพและสิ่ งแวดลอม อาคารศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

(๓) ใหหัวหนาสวนงาน หรือรองคณบดี หรือรองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา หรือ รองคณบดีที่

มอบหมาย หรือผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาของสวนงานทีจ่ะขอใชสถานที่และบริการ ลงนามรับรองการจัดงานหรือ

กิจกรรมและยืนยันที่จะรวมดูแลตลอดระยะเวลาในการจัดงาน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา

ในแบบฟอรมการขอใชสถานที่และบริการ  

(๔) กรณีจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการออกรานจําหนายสินคาและบริการ ใหผูขอใชสถานที่ตองแนบ

รายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบดวย ขนาดการใชพื้นที่ ประเภทหรือชนิดของกิจกรรม รวมถึงแผนผังการ

จัดงานแตละกิจกรรมใหชัดเจน และยื่นลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน  

(๕) กรณีจัดงานหรือกิจกรรมประเภท แสดงดนตรี แสดงละคร ฉายภาพยนตร หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนๆ 

ที่มีวัตถุประสงคเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงจะตองดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมบนสถานที่สวนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๖) กรณีการจัดกิจกรรมจะพิจารณาอนุมัติใหใชสถานที่จัดกิจกรรมที่สวนงานหรือนักศึกษาเปนผูขอใช

เปนอันดับแรก สําหรับกิจกรรมที่ผูขอใชเปนศิษยเกา บุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอกใหรองอธิการบดีที่กํากับ

ดูแล กองกายภาพและสิ่งแวดลอมเปนผูพิจารณาอนุมัติใชสถานที่ตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป 

(๗)  กรณีการขอใชไฟฟา ใหผูขอใชสถานที่และบริการดําเนนิการดังนี้ 

- แจงขนาดของโหลดไฟฟาเปนแอมปแปร 

- หามดัดแปลงหรือเชื่อมตอไฟฟาในตําแหนงฝาปดโคนเสาไฟฟาแสงสวาง (Hand Hold) 

- แจงรายชื่อผูประสานงาน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดตลอดเวลา 

 

 



๓ 

 

- ประสานงานและดูสถานที่ ณ สถานที่จัดงานลวงหนากอนเร่ิมใชงานไมนอยกวา ๒ วัน 

 ทั้งนี้ คาใชจายการใชน้ําและไฟฟา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๘) กรณีมีการใชเคร่ืองเสียง  

- จะตองแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองเสียงจากหนวยงานบริเวณใกลเคียงกับ

สถานที่ที่ขอใชและจากเทศบาลตําบลศาลายา 

- ระหวางการติดตั้งและทดสอบเคร่ืองเสียง ระดับความดงัของเสียงจะตองไมรบกวนหนวยงาน

ที่อยูในบริเวณขางเคียงในระหวางเวลาราชการ 

 ขอ ๖ เมื่อไดรับการขอใชสถานที่และบริการตาม ขอ ๕ แลว ใหกองกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอใหรองอธิการบดีที่

กํากับดูแล กองกายภาพและสิ่งแวดลอมหรือผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอมเปนผูพิจารณาอนุมัติใชสถานที่ตาม

ความเหมาะสมเปนรายๆ ไป 

 ขอ ๗ หนาที่และความรับผิดชอบของผูขอใชสถานที่และบริการ 

(๑) ตองปฏิบัติตามแบบการขอใชสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ ๕ และชําระคาใชสถานที่และ

บริการตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๘ 

(๒) ตองใชสถานที่และบริการตามที่ไดขอไวในขอ ๕ การใชที่ไมเปนไปตามที่ไดขออนุมัติไวหรือใชในทางที่ไม

สมควร รองอธิการบดีที่กํากับดูแลกองกายภาพและสิ่งแวดลอม หรือผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอมจะสั่งระงับการ

ใชสถานที่ไดทันที โดยผูขอใชสถานที่และบริการไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการระงับการใชสถานที่และบริการใน

กรณีนี้ 

(๓) ผูขอใชสถานที่จะตองรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินภายในและ

ภายนอกสถานที่ และจะตองชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัยตางหากจากคาบํารุงสถานที่อีกสวนหนึ่งดวย ตามที่กําหนดไว 

(๔) ผูขอใชสถานที่และบริการจะตองเก็บขยะ ทําความสะอาด และจัดเก็บสถานที่ใหเรียบรอยทุกคร้ังทั้ง

ในระหวางและหลังการจัดงาน กรณีมีการประกอบอาหารตองจัดเตรียมอาหารใหถูกสุขลักษณะ และใหรวบรวมเศษอาหาร 

ลางคราบไขมันใหสะอาด นําบรรจุภายในถุงดํา มัดปากถุงใหเรียบรอยและนําไปทิ้งในจุดพักขยะที่จัดไวใหในทันที ไม

อนุญาตใหทิ้งเศษอาหารในรางระบายน้ําหรือคูคลอง โดยใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง นโยบายและ

มาตรการการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๕) สงคืนวัสดุอุปกรณหรือตนไมที่ยืมภายใน ๑ วันหลังเลิกงานหรือกิจกรรม 

(๖) กรณีขอความอนุเคราะหตนไมเพื่อตกแตงสถานที่สําหรับกิจกรรมของสวนงาน นักศึกษาและ

บุคคลภายนอก ผูขอรับบริการจะตองจัดเจาหนาที่มาขนยายเอง (มหาวิทยาลัยจะบริการขนยายใหเฉพาะกิจกรรม

สวนกลางของมหาวิทยาลัยเทานั้น) 

(๗) หากผูขอใชสถานที่ประสงคจะใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณเพิ่มเติมจากที่มีอยูประจํา จะตองดําเนินการ

จัดหามาเอง ในกรณีที่ประสงคจะใหมหาวิทยาลัยจัดหาเคร่ืองใชหรืออุปกรณเพิ่มข้ึนจากที่มีไวประจํา จะตองแจงให

ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๕ วันทําการกอนการใชสถานที่และจะตองชําระคาเคร่ืองใชและอุปกรณในสวนที่เพิ่มเติมข้ึน 

 



๔ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม กรณีการขอยืมวัสดุ อุปกรณ ใหผูขอรับบริการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรประจําตัวนักศึกษาตอเจาหนาที่ทุกคร้ังที่ติดตอขอรับวัสดุ อุปกรณ 

(๘) กรณีการขอใชยานพาหนะ ทางมหาวิทยาลัยจะใหบริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เทานั้น หากตองการใชภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน 

 ขอ ๘ ผูขอใชสถานที่ตองชําระคาบํารุงสถานที่ คาประกันความเสียหาย และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ของเจาหนาที่ดังนี้ 

(๑) กําหนดอัตราคาบํารุงการใชสถานที่จัดบูธประชาสัมพันธ 

 (๑.๑) พื้นที่ไมเกิน ๕ ตารางเมตร คาบํารุงวันละ ๕๐๐ บาท 

(๑.๒) พื้นที่ตั้งแต ๕-๑๐ ตารางเมตร คาบํารุงวันละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑.๓) พื้นที่ตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป คาบํารุงวันละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๒) อัตราคาบํารุงการใชสถานที่สําหรับถายทําภาพยนตรและถายภาพยนตรโฆษณา 

(๒.๑) วันถายทํา คาบํารุงการใชสถานที่ คิวละ ๑๐,๐๐๐ บาท (๑ คิว เทากับ ๔ ชั่วโมง) 

กรณีใชพื้นที่เกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่มเปนรายชั่วโมง ๆ  ละ ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๒ ชั่วโมง คิดเปน ๑ คิว 

(๒.๒) วันเตรียมสถานที่ คาบํารุงการใชสถานที่ รอยละ ๕๐ ของวันถายทํา 

กรณีใชพื้นที่เกินเวลา คิดเฉลี่ยเพิ่มเปนรายชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) อัตราคาบํารุงการใชพื้นที่สําหรับถายภาพพรีเวดดิ้ง (Pre Wedding) 

(๓.๑) บุคคลภายนอก  คาบํารุงการใชสถานที่ วันละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๓.๒) ศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล คาบํารุงการใชสถานที่ วันละ ๗๕๐ บาท 

(๓.๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ไมคิดคาใชจาย 

ผูใชสิทธิบุคลากรหรือศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ตองเปนเจาบาวหรือเจาสาวเทานั้น และตองแสดง

หลักฐานที่ชัดเจนวาเปนบุคลากรหรือศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

(๔) อัตราคาบํารุงการใชพื้นที่สําหรับกิจกรรมงานวิ่ง 

(๔.๑) วันจัดกิจกรรม คาบํารุงการใชสถานที่ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๔.๒) วันเตรียมสถานที่ คาบํารุงการใชสถานที่วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๔.๓) คากําจัดขยะคิดอัตราเหมาจาย ๒,๐๐๐ บาท 

(๔.๔) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 กรณีที่เปนการจัดกิจกรรมงานวิ่งใชแกวพลาสติกจะตองจายคาจัดเก็บขยะพลาสติกเหมาจายในอัตรา 

๑๕,๐๐๐ บาท (ตามนโยบายลดการใชแกวพลาสติกของมหาวทิยาลัยมหิดล) 

(๕) อัตราคาบํารุงการใชพื้นที่สําหรับกิจกรรมการแสดงดนตรี แสดงละคร ฉายภาพยนตร หรือการแสดง

ร่ืนเริงอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงคเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดง 

(๕.๑) วันจัดกิจกรรม คาบํารุงการใชสถานที่ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๕.๒) วันเตรียมสถานที่ คาบํารุงการใชสถานที่วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๕.๓) คากําจัดขยะคิดอัตราเหมาจาย ๒,๐๐๐ บาท 

(๕.๔) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



๕ 

 

(๖) อัตราคาบํารุงสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กําหนดในประกาศใหพิจารณา

เทียบเคียงกับอัตราคาบํารุงการใชสถานที่จัดกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรมหรือจํานวนผูรวมกิจกรรม 

(๗) คาประกันความเสียหายคร้ังละ ไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่มหาวิทยาลัยประเมิน 

(๘) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง เงินคา

ลวงเวลาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

(๙) ในกรณีที่ผูขอใชสถานที่และบริการ ขอใชรถรางในการจัดกิจกรรมจะตองชําระคาตอบแทนพนักงาน

ขับรถและ คาเชื้อเพลิง ดังนี้ 

 (๘.๑) ในกรณีที่ผูขอใชสถานที่และบริการเปนสวนงาน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  - กรณีที่เปนวันทํางานหรือวันราชการ ไมตองชําระคาใชจาย 

  - กรณีที่เปนวันหยุดราชการ ชําระคาตอบแทนพนักงานขับรถราง ในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท

ตอวัน กรณีที่ใชคร่ึงวันชําระคาตอบแทนในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท  

 (๘.๒) ผูขอใชเปนหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชําระคาตอบแทนพนักงานขับรถราง ในอัตราคนละ 

๔๐๐ บาทตอวัน กรณีที่ใชคร่ึงวันชําระคาตอบแทนในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท และคาเชื้อเพลิงอัตราเหมาจาย ๕๐๐ บาท

ตอวัน 

 ขอ ๙ เมื่อไดรับอนุญาตใหใชสถานที่แลวจะตองชําระเงินคาบํารุงสถานที่ตามขอ ๘ กอนการใชสถานที่ไมนอย

กวา ๓ วัน โดยมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน และหากผูขอใชสถานที่ไมมาใชสถานที่ไมวากรณีใดๆ 

มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุงสถานที่ให 

มหาวิทยาลัยจะคืนคาประกันความเสียหายใหแกผูขอใชสถานที่ทั้งหมดในกรณีที่ไมมีความเสียหายเกิด

ข้ึนกับสถานที่หรือเฉพาะสวนที่หักออกจากคาเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนกับสถานที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่

เงินคาประกันความเสียหายไมเพียงพอตอการชดใชคาเสียหาย ผูขอใชสถานที่ตองชําระคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติมภายใน ๗ วัน นับแตผูขอใชสถานที่ไดรับแจง มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิในการขออนุญาตใหใชสถานที่จัด

กิจกรรมในคร้ังตอไป จนกวาจะชําระคาเสียหายนั้น 

ขอ ๑๐ กรณีเกิดความเสียหายแก สถานที่ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ผูใชสถานที่และบริการจะตองชําระคาชํารุด

เสียหายหรือสูญหายตามที่มหาวิทยาลัยประเมินราคา เวนแตเปนกรณีชํารุดเสียหายเล็กนอย ใหชําระในอัตราจุดละ 

๑,๐๐๐ บาท 

 กรณี เกิดความเสียหายมูลคาสูงเกินกวาคาประกันความเสียหายที่ผูขอใชสถานที่ไดวางไว ผูขอสถานที่และ

บริการใชจะตองรับผิดชอบคาความเสียหายในสวนที่เกินจากคาประกันความเสียหาย 

กรณี ความเสียหายในการยืมตนไม และอุปกรณสวน คิดตามอัตราในประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 

หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาจําหนายผลิตภัณฑของกองทุนกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 

ขอ ๑๑ การจัด เ ก็บคาบ ริการตามประกาศนี้  ใหนํ า เข า เปนรายไดของมหาวิทยาลัยตามขอบัง คับ

มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติมหมวดที่ ๕ การจัดเก็บ

รายไดและนําสงเงิน และประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของซึ่งบังคับใชอยูในขณะนั้น 



 

๖ 

 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได ใหรองอธิการบดีที่กํากับดูแล กองกายภาพและ

สิ่งแวดลอมเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหถือเปนที่สุด และใหสงเร่ืองใหอธิการบดีทราบโดยเร็ว 

 

  ทั้งนี้ นับแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่      มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ) 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 


