
 

 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการดําเนินงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
  เพ่ือใหงานกอสรางภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปนไปดวยความเรียบรอย 
ปลอดภัย และสอดคลองกับผังแมบท และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 มหาวิ ทย าลั ย จึ ง กํ าหนดหลั ก เ กณฑ และมาตรการ ดํ า เนิ น ง านก อส ร า งภ าย ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไวดังนี้  
 ๑. ใหยกเลิก   
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการดําเนินงานกอสรางภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  บรรดา ประกาศ คําสั่ง หรือเกณฑอ่ืนใดในสวนท่ีไดระบุไวแลวในประกาศนี้ หรือท่ีมีขอความ
ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน  
 ๒. ในประกาศนี ้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  “สวนงาน” หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  
  “ผูรับจาง” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอาชีพขาย รับจาง ใหเชา รับแลกเปลี่ยน หรือ
ใหบริการท่ีเจาของงานจางสําหรับงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัย  
  “งานกอสราง” หมายถึง งานจัดทํา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง ตอเติม ดัดแปลง 
เคลื่อนยาย รื้อถอนสิ่งกอสราง  
  “สิ่งกอสราง” หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  
 ๓.  ใหสวนงานใชประกาศนี้เปนสวนหนึ่งของเอกสารแนบทายประกาศการจัดหาพัสดุ และเปนสวน
หนึ่งของเอกสารแนบทายสัญญาจัดซ้ือจัดจางทุกการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัย  



 

 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑการขออนุญาตกอสรางส่ิงกอสรางใหม 

 
 ๔. สวนงานท่ีประสงคจะจัดทํางานกอสรางสิ่งกอสรางใหมในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยใหถือปฏิบัติ ดังนี้  
  (๑) งานกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางใหม ท่ีอยูในพ้ืนท่ีภายนอกอาคารของสวนงานหรือ
พ้ืนท่ีสวนกลาง ตองเสนอเรื่องขออนุมัติใชท่ีดินตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒) ใหจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมัติใชท่ีดินตอมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร    
ท่ีกําหนด ดังนี้ 

     -  หนังสือขออนุญาตใชท่ีดิน 
   -  แบบผังบริเวณพ้ืนท่ีตั้งอาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีจะขออนุญาตใชท่ีดิน 
   -  แบบฟอรม ขอมูลประกอบการขออนุมัติใชท่ีดินของมหาวิทยาลัย 
   -  ขอมูลอ่ืนๆ เชน รายละเอียดโครงการ แบบกอสราง กฎหมายหรือมาตรฐาน 
      ท่ีเก่ียวของ เปนตน (หากมี) 

 (๓) เม่ือไดรับการอนุมัติตาม (๑) จึงจะดําเนินการขอตั้งงบประมาณเพ่ือกอสรางสิ่งกอสราง  
 (๔) เม่ือไดรับการอนุมัติตาม (๓) ใหเสนอเรื่องขออนุมัติกอสรางสิ่งกอสรางตออธิการบดีหรือ 
      รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย โดยจัดสงรายละเอียดโครงการและรูปแบบสิ่งกอสราง 
          เพ่ือประกอบการพิจารณา  
 (๕) เม่ือไดรับการอนุมัติตาม (๔) จึงจะดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ  
 (๖) ใหแตงตั้งผูแทนมหาวิทยาลัยรวมชี้แจงสถานท่ีหรือปกผังบริเวณ  

 ๕. งานกอสรางสิ่งกอสรางท่ีมีงบประมาณดําเนินการต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งรอยลานบาท
ถวน) ข้ึนไป ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือผูอํานวยการท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๖. การกอสรางสิ่งกอสราง มิใหมีการก้ันรั้วแสดงการแบงแนวเขตท่ีดินโดยรอบสวนงาน เวนแตจะ
ไดรับการอนุญาตจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย หรือใชตนไมเปนแนวบอกเขต เพ่ือใหเปน
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม  
 ๗. การกอสรางสิ่งกอสราง สวนงานตองจัดใหมีทางสัญจรเชื่อมตอกับระบบทางสัญจรหรือโครงขาย
ถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยมิใหเปดเสนทางเขาออกสูภายนอกมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ เวนแตจะเปนทาง
เชื่อมชั่วคราวในระหวางการดําเนินการกอสราง และใหยกเลิกทางเชื่อมชั่วคราวดังกลาวทันทีเม่ือการกอสราง
แลวเสร็จสมบูรณ เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแกบุคคลและทรัพยสินของสวนงานอ่ืนๆ  

๘. การพัฒนาประโยชนท่ีดินใหคํานึงถึง การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังแนวราบหรือแนวตั้ง ไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต 
 ๙. กิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ตองเปนไปตามผังแมบทของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐. กิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินหรือสิ่งกอสรางตองไมสงผลกระทบหรือผลเสีย ตอสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศเดิมในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑการขออนุญาตกอสรางส่ิงกอสรางเดิม 

 
 ๑๑. งานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมท่ีตองเสนอเรื่องขออนุญาตตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย  



 

 

(๑)  งานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมท่ีมีการใชท่ีดินเพ่ิมเติม หรือขยายออกนอกขอบเขตอาคาร
หรือสิ่งกอสรางเดิมของสวนงาน รวมถึงงานกอสรางท่ีล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีสวนกลาง
มหาวิทยาลัย  

(๒) งานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมรวมท้ังงานปรับปรุงภายในอาคาร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ 
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย เชน  

 - การแปลงเปลี่ยนสีภายนอกอาคารหรือสิ่งกอสราง  
  - การปลูกหรือตัดตนไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๖ นิ้วข้ึนไป โดยวัดจาก  
       โคนตนท่ีความสูงไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร  
  - การติดตั้งและตอเติมอาคาร หลังคา กันสาด หรือสิ่งท่ียื่นออกนอกอาคาร  
  - อ่ืนๆ ตามกรณี 

(๓) งานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมท่ีมีการติดตั้งหรือเชื่อมตอกับระบบสาธารณูปโภคของ       
มหาวิทยาลัย  

๑๒. สวนงานท่ีประสงคจะจัดทํางานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมใหถือปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ใหเสนอเรื่องขออนุมัติดําเนินการตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย      

โดยจัดสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    -  หนังสือขออนุญาตปรับปรุงหรือตอเติมอาคาร หรือสิ่งกอสราง 
  -  แบบผังบริเวณพ้ืนท่ีปรับปรุงอาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีขออนุมัติ 
  -  แบบปรับปรงุอาคารหรือสิ่งกอสราง 
  -  แบบฟอรม ขอมูลประกอบการขออนุมัติใชท่ีดินของมหาวิทยาลัย 
  -  ขอมูลอ่ืนๆ เชน รายละเอียดโครงการ กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของเปนตน (หากมี) 
 (๒) ใหเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย      

กอนการดําเนินการติดตั้งสายระบบไฟฟา สายสื่อสารโทรศัพท สายระบบโทรศัพท
ภายนอกอาคาร สายระบบสื่อสารใยแกวนําแสง (Fiber Optic) และสายระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (LAN) ภายนอกอาคาร โดยจัดสงรายละเอียดโครงการ รูปแบบ และ
แผนผังบริเวณเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตกอนดําเนินการประสานงานกับ
หนวยงานหรือบริษัทตางๆ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค เปนตน  

๑๓. กรณีท่ีสวนงานใดไมขออนุญาตใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศนี้ อาจสั่งใหระงับ 
ปรับปรุง หรือรื้อถอนสิ่งกอสรางนั้น โดยสวนงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  

หมวด ๓ 
ขอกําหนดในการออกแบบงานกอสราง 

 
๑๔ . สวนงานท่ีจางออกแบบงานกอสรางสิ่ งกอสรางท่ีใชงบประมาณในการกอสรางตั้ งแต  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ข้ึนไป ใหแตงตั้งผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดลรวมเปนคณะกรรมการตรวจ
รับการจางออกแบบ  

๑๕. งานกอสรางสิ่งกอสรางเดิมท่ีอาจมีผลกระทบตอโครงสรางอาคารจะตองไดรับการรับรองจาก
วิศวกรซ่ึงเปนผู ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยขอบขายของงาน ประเภทและขนาดของงานจะตองไมเกิน
กวาท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได  



 

 

๑๖. ในการออกแบบใหกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด  
๑๗. ใหสวนงานปฏิบัติตามรายละเอียดการกอสรางอาคารท่ีไดมาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน 

เชน กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน  
๑๘. ใหคํานึงถึงการใชวัสดุอุปกรณการกอสรางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว 
๑๙. ใหคํานึงถึงการออกแบบ เพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design) 
๒๐. การออกแบบระบบบําบัดน้ําท้ิงตองใหไดตามมาตรฐานอาคารประเภท ก. ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกําหนดใหมีจุดเก็บตัวอยางน้ํากอนเขาถังบําบัดและน้ําท้ิงจากการ
บําบัด และมีวาลวน้ําสําหรับลางทําความสะอาด  

๒๑. การติดตั้งหรือเชื่อมตอระบบไฟฟาจะตองถูกตองตามมาตรฐานปจจุบันของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
รับไฟฟาแรงสูงจากสถานีไฟฟาของมหาวิทยาลัย และกําหนดใหมีการติดตั้งเครื่องวัดหนวยการใชไฟฟาใน
ตําแหนง หนาหมอแปลงไฟฟาของอาคารท่ีออกแบบ  

๒๒. การติดตั้งระบบโทรศัพท จะตองถูกตองตามมาตรฐานองคการโทรศัพท และเชื่อมตอเคเบิลถึง
ตําแหนงระบบชุมสายโทรศัพทขององคการโทรศัพทท่ีติดตั้งอยูภายในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  

๒๓. การติดตั้ง หรือเชื่อมตอระบบประปาจะตองติดตั้งมาตรวัดน้ําใหถูกตองตามมาตรฐานของการ
ประปาสวนภูมิภาค  

๒๔. การติดตั้งระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร (LAN) ตองตรงตามแนวทางและมาตรฐานของกอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

หมวด ๔ 
หลักเกณฑการขออนุญาตเขาดําเนินงานกอสราง 

 
๒๕. การจัดต้ังสํานักงานสนามใหผูรับจางเสนอเรื่องขออนุมัติตั้งสํานักงานสนามตอมหาวิทยาลัย     

โดยผานความเห็นชอบจากสวนงานเจาของงานกอสราง และจัดสงรายละเอียดตําแหนงท่ีจะตั้งสํานักงานสนาม
ใหชัดเจน เม่ือไดรับอนุมัติแลวเทานั้นจึงจะดําเนินการจัดตั้งสํานักงานสนามได  

๒๖. กรณีท่ีงานกอสรางมีลักษณะ ประเภทและขนาดเขาขายเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย ผูรับจางจะตองแจงรายชื่อวิศวกรผูควบคุมงาน และ/หรือ สถาปนิกผู
ควบคุมงาน พรอมท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพโดยมีการลงลายมือชื่อรับรองสําเนา และหนังสือ
มอบอํานาจใหเปนผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจาง  

๒๗. การเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ผูรับจางตองทําหนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการตอ
มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดในหนังสือจะตองประกอบดวย  

 (๑) เครื่องมืออุปกรณท่ีจะนําเขาดําเนินการ  
 (๒) วัน เวลา ท่ีจะเขาดําเนินการ  
 (๓) รายชื่อผูประสานงานของทางผูรับจาง  
 (๔) แผนการดําเนินงาน  
 (๕) รายชื่อและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพนักงานและแรงงานทุกคนท่ีเขามา   
          ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท้ังในสวนของผูรับจางหลักหรือผูรับจางเหมาชวง  

๒๘. การขออนุญาตใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ท้ังชั่วคราวและถาวร รวมถึงวัสดุครุภัณฑของ
มหาวิทยาลัย  



 

 

(๑)  ผูรับจางตองทําหนังสือขออนุญาตตอมหาวิทยาลัย โดยแสดงรายละเอียดตําแหนงติดตั้ง 
ขนาดทอ ขนาดสาย ขนาดเครื่องวัด และไดรับการอนุญาตเรียบรอยแลวเทานั้น จึงจะ
สามารถดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค เปนตน  

(๒)  อุปกรณสําหรับติดตั้ง หรือเชื่อมตอทุกๆ ระบบจะตองไดมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

๒๙. การขนวัสดุกอสรางเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย จะตองหยุดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบ และจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัท ชื่อคนขับรถ และวันเวลาเขาออกทุกครั้ง โดยผูขับข่ี
จะตองแสดงเอกสารรับรองจากบริษัทวาเปนพนักงานของบริษัทในการขับข่ีรถบรรทุกเลขทะเบียนดังกลาวตอ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  

๓๐. การขนยายหรือเคลื่อนยายทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(๑)  กรณีมีทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยูในเขตกอสราง และทางผูรับจางจําเปนตองทําการ

ขนยายหรือเคลื่อนยาย ผูรับจางตองทําหนังสือขออนุญาตตอมหาวิทยาลัยและไดรับการ
อนุญาตเรียบรอยแลวจึงจะดําเนินการได  

(๒)  หามขนยายหรือเคลื่อนยายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยออกจากมหาวิทยาลัย โดยเด็ดขาด 
เชน ดินจากบริเวณกอสราง เศษเหล็กหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ยกเวนกรณีท่ีไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย  

๓๑. การทําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยชํารุดเสียหาย เชน ถนน ทางเดินเทา ไฟฟา โทรศัพท ประปา 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (LAN) ทอประปา ตนไม เปนตน ผูรับจางจะตองรายงานมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการแกไขซอมแซมใหแลวเสร็จหรือจัดเปลี่ยนทดแทนใหใชงานไดเปนปกติภายใน ๒๔ ชั่วโมง หากไม
ดําเนินการมหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการแกไข ซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนทดแทนใหใชงานไดเปนปกติ โดยเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดจากความเสียหายท้ังหมดจากผูรับจาง  

๓๒. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางตองมีหนังสือขออนุญาตตอมหาวิทยาลัยกอน โดย
รายละเอียดของหนังสือจะตองระบุดังนี้  

(๑) วัน เวลา ท่ีจะปฏิบัติงาน  
 (๒) จํานวนพนักงานท่ีจะตองทํางานพรอมรายชื่อ  
 (๓) ชื่อผูประสานงานของผูรับจางท่ีพรอมจะสามารถประสานงานไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
 (๔) พนักงานของผูรับจางจะตองอยูเฉพาะในเขตกอสรางเทานั้น  

(๕) เม่ือเสร็จงานแลวทางผูรับจางจะตองจัดใหมียานพาหนะขนสงพนักงานออกจากพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย  

หมวด ๕ 
หลักเกณฑและขอกําหนดการเขาดําเนินงานกอสราง 

 
๓๓. มาตรการเก่ียวกับพนักงานของผูรับจาง  

 (๑) หามจับสัตวทุกชนิดในเขตมหาวิทยาลัย  
 (๒) หามตัดตนไมและเก็บผลไมทุกชนิดในเขตมหาวิทยาลัย  
 (๓) หามนําสัตวทุกชนิดเขามาเลี้ยงในเขตมหาวิทยาลัย  

(๔)  หามนําเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิดเขามาจําหนาย หรือเขามาดื่มในเขตมหาวิทยาลัย  



 

 

 (๕)  หามนําสิ่งของเขามาจําหนายกอนไดรับอนุญาต  
(๖)  หามพนักงานของผูรับจางเขาไปในบริเวณหอพักนักศึกษา หรือท่ีพักอาศัยของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด  
(๗)  คนงานทุกคนจะตองแตงกายใหสุภาพ โดยตองติดบัตรแสดงขอมูลสวนงานเจาของงาน

และบริษัทผูรับจาง หรือสวมเสื้อสัญลักษณของบริษัทผูรับจาง  
(๘)  หามสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย  

๓๔. เม่ือไดรับอนุญาตตามขอ ๒๓. ผูรับจางตองขนวัสดุกอสรางเขาในพ้ืนท่ีตามแนวปฏิบัติดังนี้  
(๑)  รถบรรทุกใหวิ่งเขาออกทางประตู ๖ (หนาสถานีไฟฟายอย) ทางเขาถนนวิถีปญญา เทานั้น  
(๒)  ขณะวิ่งในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยจะตองใชความเร็วไมเกิน ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง  
(๓)  ในเวลากลางคืนพนักงานขับรถจะตองอยูเฉพาะในเขตกอสรางเทานั้น  
(๔)  กรณีมีเศษดินหรือเศษวัสดุตกหลนบนถนน ผูรับจางจะตองจัดหาคนงานมาทําความ

สะอาดในทันที หากไมดําเนินการโดยดวนทางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะระงับการขนวัสดุเขาออกนั้นได จนกวาทางผูรับจางจะดําเนินการ
ใหเรียบรอย  

(๕)  รถบรรทุกปูนซีเมนต หามท้ิงเศษปูนหรือลางรถในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย  
(๖)  ผูรับจางจะตองจัดใหมีสัญญาณไฟจราจรท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนทุกดาน

ในขณะดําเนินการกอสราง  
๓๕. ขอบเขตและทางเขาออกสถานท่ีกอสราง  

 (๑) ตองจัดสถานท่ี เพ่ือใชสําหรับลางลอรถพรอมอุปกรณท่ีใชฉีดท่ีมีแรงดันสูงในการลางลอ
รถและตัวถัง หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือทําความสะอาดรถกอนออกจากสถานท่ี
กอสราง  

(๒)  ตองจัดทํารั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรงสูงไมนอยกวา ๒ เมตร ปดก้ันตามแนวเขตท่ีติดตอ
กับพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ หรือท่ีดินตางผูครอบครองกรณีติดตอกับท่ี
สาธารณะจะตองมีสิ่งปกคลุมทางเดิน เพ่ือปองกันวัสดุตกหลน  

(๓)  ผูรับจางจะตองปองกันมิใหบริเวณทางเขาออกเกิดความเสียหาย รวมท้ังดูแลทางเขาออก
ใหมีความปลอดภัยและสะอาดเรียบรอย  

(๔)  ในการจัดทําทางเขาออก หามมิใหถมชองทางน้ําไหลเพ่ือใชเปนทางเขาออก และตองไม
กระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอระบบระบายน้ํา หรือกีดขวางชองทางน้ํา
สาธารณะ  

(๕)  ผูรับจางท่ีกอสรางอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับพ้ืนท่ีสาธารณะ มีหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด
ทางเทา ถนนและท่ีสาธารณะท่ีติดอยูกับอาคารท่ีกอสราง หรือบริเวณของอาคารท่ี
กอสราง  

(๖)  ผูรับจางตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําท้ิงในระหวางการกอสรางใหอยูในมาตรฐาน และกอน
ระบายลงสูทางน้ําสาธารณะตองจัดใหมีระบบบําบัด ดักขยะ สิ่งปฏิกูล เศษวัสดุ หรือ
สารเคมีท่ีใชในการกอสรางเพ่ือใหคุณภาพน้ําท้ิงตรงตามคามาตรฐานจากอาคารประเภท 
ก. ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  



 

 

(๗)  ผูรับจางตองจัดทําปายแสดงขอมูลงานกอสราง และปายประกาศขอหามตางๆ ไวท่ี
ทางเขาออกบริเวณกอสราง เพ่ือใหผูควบคุมงานและคนงานไดรับทราบอยางนอยแหงละ 
๑ ปาย ขนาดของตัวอักษรสูงไมต่ํากวา ๔ เซนติเมตร  

๓๖. การดําเนินการใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอชองทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย ผูรับจางตองแจงตอ
มหาวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย ๓ วัน และจัดชองทางจราจรใหถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้  

(๑)  จัดทําเครื่องหมายสัญลักษณบอกชองจราจรแนวเขตเริ่มตนและเขตสิ้นสุดงานกอสรางให
ชัดเจน  

(๒)  จัดหาวัสดุอุปกรณในการอํานวยความสะดวกตอการสัญจรใหเพียงพอ เชน กรวยจราจร 
สัญญาณไฟกระพริบ เปนตน  

(๓)  ในกรณีท่ีมีการจัดใหรถวิ่งชองทางเดียวและรถจะตองวิ่งสวนทาง ใหจัดหาบุคคลเพ่ือทํา
หนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยางนอย ๒ คน ดูแลรักษาความปลอดภัยท้ังหัวถนนและ
ทายถนน  

(๔)  หากมีการใชเครื่องจักรบนพ้ืนท่ีการจราจรจะตองจัดบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีอํานวยการ
จราจรใหเกิดความปลอดภัย  

๓๗. การจัดการกองวัสดุ  
(๑)  ผงซีเมนตท่ีมีปริมาณมากกวา ๓๐ ถุง ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บในพ้ืนท่ีท่ีปดลอมท้ัง

ดานบนและดานขางอีก ๓ ดาน  
(๒)  ผงซีเมนต หรือเคมีภัณฑท่ีใชในการกอสรางตองบรรจุในภาชนะท่ีปดมิดชิด  
(๓)  การกอวัสดุท่ีมีฝุนตองปด หรือปกคลุม หรือเก็บในท่ีท่ีปดลอมท้ังดานบน และดานขางอีก 

๓ ดาน หรือฉีดพรมดวยน้ําเพ่ือท่ีจะใหผิวเปยกอยูเสมอ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
 
(๔) การขนยายวัสดุท่ีมีฝุนตองฉีดพรมดวยน้ําทันทีกอนขนยาย  
(๕)  หามดําเนินการ ติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุกอสรางหรือชิ้นสวน

โครงสรางในท่ีสาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาตหรือไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
และผูรับจางตองจัดใหมีการปองกันภยันตรายท่ีอาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินและติดต้ังไฟใหมีแสงสวางเพียงพอในระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน
ดวย  

๓๘. การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุท่ีมีฝุน โดยใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตจะตองฉีดน้ําหรือสารเคมี
บนผิวอยางตอเนื่อง เวนแตไดมีการติดตั้งอุปกรณท่ีแยกฝุนหรือกรองฝุนไวแลว  

๓๙. การผสมคอนกรีต การไสไม การกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดมลภาวะตองจัดทําในพ้ืนท่ีท่ีไดคลุมดวย
ผาคลุม หรือในหองท่ีมีหลังคา และผนังปดดานขางอีก ๓ ดาน หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

๔๐. การดําเนินการเก็บวัสดุท่ีเหลือใช  
(๑)  เศษวัสดุจะตองปกคลุมดวยผาหรือปดมิดชิดท้ังดานบน และดานขางอีก ๓ ดาน  
(๒)  ตองจัดใหมีปลองชั่วคราวหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีปดมิดชิดสําหรับท้ิง หรือลําเลียง

เศษวัสดุ  
(๓)  ตองขนยายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานท่ีกอสรางอยางนอยทุกๆ ๒ วัน 

หากยังไมพรอมท่ีจะขนยายตองจัดใหมีท่ีพักรวมท่ีมีขนาดเพียงพออยูในตําแหนงท่ี



 

 

สะดวกในการจัดเก็บ และตองมีมาตรการทําความสะอาดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา 
ปองกันไมใหเกิดฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปอน  

(๔) ปลายปลองท่ีใชท้ิงเศษวัสดุตองสูงจากระดับพ้ืน หรือภาชนะรางรับไมเกิน ๑ เมตร  
๔๑. การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในสวนท่ีอยูเหนือระดับพ้ืนเกิน ๑๐ เมตร 

ตองใชผาใบทึบ หรือผาใบโปรงแสง หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสมปดก้ันตัวอาคาร เพ่ือปองกันเศษวัสดุกอสรางรวง
หลนและฝุนละอองฟุงกระจาย  

๔๒. การทําฐานรากอาคาร  
(๑) การทําฐานรากอาคารโดยใชเสาเข็มดวยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผูรับจาง

จะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หากจะกระทําใน
เวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
วิศวกรควบคุมงาน และไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  

(๒)  ปนจั่น เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชตอกเสาเข็ม หรือเจาะดิน เพ่ือทําเสาเข็มตองจัดใหมีการ
ปองกันเสียง ควัน และการฟุงกระจายของเศษดินระหวางดําเนินการ โดยใชผาใบทึบ
หรือวัสดุอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาขึงรอบบริเวณท่ีความสูงอยางนอย ๒ ใน ๓ ของความสูง
ของปนจั่นท่ีใชตอกเสาเข็มหรือเจาะดิน  

(๓)  ดินท่ีขุดออกจากการกอสรางฐานราก ตองจัดใหมีท่ีกองโดยเฉพาะและตองปดหรือปก
คลุม หรือเก็บในพ้ืนท่ีท่ีปดลอม ซ่ึงไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอผูใชอาคาร
ขางเคียง หรือประชาชนท่ีใชท่ีสาธารณะ  

๔๓. หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินงานกอสราง ซ่ึงกอใหเกิด
เสียง แสง และมลภาวะรบกวนตอสุขภาพ ชีวิต รางกายผูอาศัยขางเคียงระหวางเวลา ๒๒.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ น. 
เวนแตจะมีมาตรการปองกันเปนอยางดี หรือกระทําในเวลาท่ีไมเปนการรบกวน และไดรับการเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  

๔๔. ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณในการกอสราง หรือสิ่งปองกันภยันตรายเกิดการชํารุดเสียหายท่ีอาจเปน
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ตองหยุดการกอสรางทันทีจนกวาจะแกไขขอขัดของให
เรียบรอยกอน จึงจะดําเนินการกอสรางตอไปได  

๔๕. หามมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดพักอาศัย หลับนอน หรือนอนคางในอาคารท่ีกําลังกอสราง และหาม
กอสรางบานพักหรือท่ีพักคางคืนคนงาน เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย  

๔๖. การขุดหรือการถมดิน  
(๑)  ตองจัดใหมีเครื่องหมาย ติดตั้งปายเตือนอันตรายใหชัดเจน (ตองมีไฟฟาแสงสวางเพียงพอ 

หรือมีสัญญาณไฟกระพริบสีแดงหัว-ทาย) ณ บริเวณท่ีทําการขุดดิน เวนแตงานกอสรางท่ี
มีการลอมรั้วเรียบรอยแลว  

(๒)  จะตองจัดใหมีโครงสรางปองกันดินพังทลายของท่ีดินขางเคียง และมีผูดูแลรับผิดชอบ
ตลอดเวลาท่ีมีการขุดดิน  

(๓)  จะตองขุดดินใหหางจากแนวเขตอาคาร หรือท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร 
โดยรอบทุกดาน และมีคาพิกัดความปลอดภัยในการขุดดินไมนอยกวา ๒.๕ เมตร  

(๔) การขนดิน หรือบรรทุกดิน น้ําหนักบรรทุกรวมน้ําหนักรถตองไมเกิน ๑๘ ตัน  



 

 

(๕) หามขุดดิน ถมดิน ขนดิน บรรทุกดิน หรือเคลื่อนยายดิน ในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ ถึง 
๖.๐๐ น. เวนแตไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจของสวนงานนั้นและประธานกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  

(๖)  หามใชเครื่องจักรกลท่ีทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา ๗๕ เดซิเบล (เอ) ท่ีระยะหาง ๓๐ เมตร 
จากอาคารท่ีกอสราง  

(๗)  หามใชเครื่องจักรกลในการขุดดินหรือถมดิน อันกอใหเกิดความสั่นสะเทือนท่ีอาจทําให
เกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางขางเคียง  

 
 
 
 
 

๔๗. เม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  
(1)  หลังการตรวจรับงานในงวดสุดทาย ผูรับจางตองรีบดําเนินการเก็บวัสดุท่ีเหลือจากการ

กอสราง รวมท้ังขนยายเครื่องมือหรืออุปกรณท้ังหมดของผูรับจาง และทําความสะอาด
บริเวณสถานท่ีกอสรางและรอบสถานท่ีกอสรางโดยเร็ว  

(2)  ตองทําการลางทอระบายน้ํา หรือทําความสะอาดทางระบายน้ําสาธารณะใหปราศจาก
เศษวัสดุท่ียังตกหลนอันเนื่องมาจากการกอสรางใหเรียบรอย  

(3)  ในกรณีท่ีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารทําใหถนน ทางสาธารณะ 
หรือสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เกิดความเสียหาย ตองทําการซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดี  

(4)   การตอเชื่อมสิ่งตางๆ กับสาธารณูปโภค เชน การเปดปดทางเขาออก การเชื่อมทอระบาย
น้ํา การตอเชื่อมทอประปา ฯลฯ จะตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมและตอง
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้น  

๔๘. หากผูรับจางฝาฝนหรือไมถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดท่ีระบุไวในหมวด ๔ และหมวด 
๕ ของประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจระงับหรือใหหยุดงานกอสรางนั้นจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง หรือไดชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว ท้ังนี้ การถูกระงับหรือใหหยุดงานกอสรางดวยเหตุดังกลาวจะไมสามารถนําไปเปนเหตุ
อางอิงเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาหรืองดหรือลดคาปรับตามสัญญาได  

๔๙. ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจาก
อธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือมอบหมายใหเปนผูอนุมัติ  

 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ........................................เปนตนไป 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี ............................  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

     (ศาสตราจารย นายแพทย บรรจง มไหสวริยะ) 
               อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 


