
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง หลักเกณฑ์และอตัราการเก็บค่าบ ารุงการใช้สถานที่และบริการจากกองกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานบริหารและพัฒนาระบบ) 

หน้าท่ี ๑  
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเกบ็ค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีและบริการ
จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเกบ็ค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีและ
บริการจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เปลี่ยนจาก 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑  
 

๑. ให้ยกเลิก 
      (๑) ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ

เก็บค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีและบรกิารจากกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. ให้ยกเลิก 
      (๑) ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การเก็บค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีและบริการจากกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปลี่ยน พ.ศ. 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๒  
 

ข้อ ๒ ในประกาศนี ้
“สถานที่” หมายความว่า พื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ในการดูแล

ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
  “ผู้ร่วมกิจกรรม” หมายความว่า นักศึกษา บุคลากร ศิษย์

เก่าและบุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการ

จัดขึ้นภายในพื้นที่ส่วนกลาง 

ข้อ ๒ ในประกาศนี ้
“สถานที่” หมายความว่า พ้ืนที่ส่วนกลางที่อยู่ในการ

ดูแลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 “ส่วนงาน” หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย  

 “ผู้ร่วมกิจกรรม” หมายความว่า นักศึกษา บุคลากร 
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมใดๆ ที่ผู้ขอใช้
บริการจัดขึ้นภายในพื้นที่ส่วนกลาง 

เพิ่มนิยาม 
“ส่ ว น ง า น ” ห ม า ย ถึ ง 
ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ส านักงาน
อธิการบดี คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ และส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย  

 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๕  
 

ข้อ ๕ วิธีการขอใช้สถานท่ีและบริการ ให้ผู้ขอใช้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และบริการได้ที่
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
https://op.mahidol.ac.th/pe หรือที่งานบริหารและ

ข้อ ๕ วิธีการขอใช้สถานท่ีและบริการ ให้ผู้ขอใช้ด าเนินการ ดังนี ้

(๑) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้สถานที่และบริการได้
ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ ของกองกายภาพและสิ่ ง แว ดล้ อม 
https://op.mahidol.ac.th/pe/ เอกสารเผยแพร่  
หรือที่งานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและ

เพิ่มข้อความ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

พัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคาร
ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สิ่งแวดล้อม อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 (๕) กรณีจัดงานหรือกิจกรรมประเภท แสดงดนตรี แสดง
ละคร ฉายภาพยนตร์ หรือการแสดงรื่น เริงอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงจะต้อง
ด าเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางโดยแสดง
รายละเอียดการจัดกิจกรรม และรายละเอียดดังนี้... 
(๕.๒.๒) ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิง
ไหม้ เหตุทะเลาะวิวาทเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- การแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังงานจราจรและความปลอดภัย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- การระงับเหตุฉุกเฉิน 
- การอพยพ 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

(๕) กรณีจัดงานหรือกิจกรรมประเภท แสดงดนตรี 
แสดงละคร ฉายภาพยนตร์ หรือการแสดงรื่นเริง
อื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เปิดให้สาธารณชนเข้าชมการ
แ ส ด ง จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมบน
สถานที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

แก้ไขข้อความ และยกเลิก
ข้อ (๕.๑) และ (๕.๒) 
เนื่องจากเป็นรายละเอียด
การปฏิบัติที่อยู่ในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรมบน
สถานท่ีส่วนกลาง
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

หน้า ๓ ข้อ (๖) – 
(๗) 

(๖) กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงหรือกิจกรรมที่ต้องมี
ผู้เช่ียวชาญควบคุมเฉพาะต่อผู้ร่วมกิจกรรมผู้ขอใช้
พื้นที่ต้องจัดให้มี...... 

(๗) การจัดกิจกรรมที่มีการติดตั้งรั้วช่ัวคราวหรือถาวรต้อง
มีจ านวนทางออกหรือประตูทางออก ดังนี้... 

 ให้ยกเลิก 
เนื่องจากเป็นรายละเอียด
การปฏิบัติที่อยู่ในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรมบน
สถานท่ีส่วนกลาง
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้า ๔ ข้อ (๘) (๘) การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะตาม (๕) (๖) และ (๗) ผู้ขอ
ใช้สถานที่และบริการ จะต้องส่งรายละเอียดเพื่อขอ
อนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการจัดงาน 

 ให้ยกเลิก 
เนื่องจากเป็นรายละเอียด
การปฏิบัติที่อยู่ในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรมบน
สถานท่ีส่วนกลาง
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

หน้า ๔ ข้อ (๙)  (๙) การอนุมัติใช้สถานที่จัดกิจกรรมงานวิ่งจะพิจารณาอนุมัติให้
ใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่ส่วนงานหรือนักศึกษาเป็นผู้ขอใช้
เป็นอันดับแรก ส าหรับกิจกรรมที่ผู้ขอใช้เป็นศิษย์เก่า 
บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอกให้รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมหรือผู้อ านวยการ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ใช้
สถานที่ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 

(๙) กรณีการจัดกิจกรรมจะพิจารณาอนุมัติให้ใช้
สถานท่ีจัดกิจกรรมที่ส่วนงานหรือนักศึกษาเป็นผู้
ขอใช้เป็นอันดับแรก ส าหรับกิจกรรมที่ผู้ขอใช้
เป็นศิษย์เก่า บุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน
ภายนอกให้รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติใช้
สถานท่ีตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 

แก้ไขข้อความ 

หน้า ๔ ข้อ (๑๐) 
(๑๑) 

(๑๐) กรณีการขอใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ขอใช้สถานที่และบริการ
ด าเนินการดังนี้ ... 

(๑๑) กรณีมีการใช้เครื่องเสียง....  

(๗) กรณีการขอใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ขอใช้สถานท่ีและบริการ
ด าเนินการดังนี้ ... 

(๘) กรณีมีการใช้เครื่องเสียง.... 

จัดล าดับเลขท่ีข้อใหม่ จาก 
(๑๐)-(๑๑) เป็น (๗)-(๘) 

หน้า ๔ ข้อ ๗ (๔) ข้อ ๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้สถานที่และบริการ 

(๔) ผู้ขอใช้สถานที่และบริการจะต้องเก็บขยะ ท า
ความสะอาด และจัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยทุก
ครั้งทั้งในระหว่างและหลังการจัดงาน กรณีมีการ
ประกอบอาหารต้ องจัดเตรียมอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ และให้รวบรวมเศษอาหารล้างคราบ

ข้อ ๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้สถานที่และ
บริการ 

(๔) ผู้ขอใช้สถานท่ีและบริการจะต้องเก็บขยะ ท า
ความสะอาด และจัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อย
ทุกครั้งท้ังในระหว่างและหลังการจัดงาน กรณี
มีการประกอบอาหารต้องจัดเตรียมอาหารให้

เพิ่มเตมิข้อความ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

ไขมันให้สะอาด น าบรรจุภายในถุงด า มัดปากถุง
ให้เรียบร้อยและน าไปทิ้งในจุดพักขยะที่จัดไว้ให้
ในทันที ไม่อนุญาตให้ทิ้งเศษอาหารในรางระบาย
น้ าหรือคูคลอง 

ถูกสุขลักษณะ และให้รวบรวมเศษอาหาร ล้าง
คราบไขมันให้สะอาด น าบรรจุภายในถุงด า 
มัดปากถุงให้เรียบร้อยและน าไปทิ้งในจุดพัก
ขยะที่จัดไว้ให้ในทันที ไม่อนุญาตให้ทิ้งเศษ
อาหารในรางระบายน้ าหรือคูคลอง โดยให้
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

หน้า ๖    (๖) อัตราค่าบ ารุงสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดในประกาศให้พิจารณา
เทียบเคียงกับอัตราค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม
ตามลักษณะกิจกรรมหรือจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 

เพิ่มข้อ (๖) อัตราค่าบ ารุง
สถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรม
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากท่ี
ก าหนดในประกาศให้
พิจารณาเทียบเคยีงกับ
อัตราค่าบ ารุงการใช้
สถานท่ีจัดกิจกรรมตาม
ลักษณะกจิกรรมหรือ
จ านวนผู้ร่วมกจิกรรม 

หน้า ๖ ข้อ (๖)-(๘)  (๖) ค่าประกันความเสียหายครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ 
บาท หรือตามที่มหาวิทยาลัยประเมิน 

(๗) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินค่าล่วงเวลาของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ... 

 (๗) ค่าประกันความเสียหายครั้ งละ ไม่น้อยกว่า 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่มหาวิทยาลัยประเมิน 

(๘) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินค่าล่วงเวลา
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ... 

จัดล าดับเลขท่ีข้อใหม่ จาก 
(๖)-(๘) เป็น (๗)-(๙) 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

(๘) ในกรณีที่ผู้ขอใช้สถานที่และบริการ ขอใช้รถรางใน
การจัดกิจกรรมจะต้องช าระค่าตอบแทนพนักงานขับรถและ ค่า
เชื้อเพลิง ดังนี้ ..... 

(๙) ในกรณีที่ผู้ขอใช้สถานที่และบริการ ขอใช้รถราง
ในการจัดกิจกรรมจะต้องช าระค่าตอบแทนพนักงานขับรถและ 
ค่าเชื้อเพลิง ดังนี้ ..... 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง หลักเกณฑ์และมาตรการด าเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย ศาลายา พ.ศ.๒๕๖๔ 
(งานออกแบบและผังแม่บท) 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑  
 

๑. ให้ยกเลิก 
   (๑) ประกาศศูนย์ศาลายา เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับบริษัท ห้างร้าน   
        ที่มาด าเนินการรบัเหมา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมในพื้นที่
 มหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การปฏบิัติ
 เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารภายในพ้ืนท่ีศาลายา 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑. ให้ยกเลิก   
   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง หลักเกณฑ์และมาตรการ
ด าเนินงานก่อสรา้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

ให้ยกเลิกข้อความ 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๒  
ย่อหน้า ๒ 

“ส่วนงาน” หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
อธิการบดี คณะ บัณฑติวิทยาลยั วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

“ส่วนงาน” หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
อธิการบดี คณะ บัณฑติวิทยาลยั วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

ตัดค าว่ามหิดลออก 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓ ๓.  ให้ส่วนงานใช้ประกาศนี้เป็นสว่นหน่ึงของเอกสารแนบท้าย
 ประกาศการจัดหาพสัดุ และเป็นสว่นหน่ึงของเอกสารแนบท้าย
 สัญญาจัดซื้อจดัจ้างทุกการจดัหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.  ให้ส่วนงานใช้ประกาศนี้เป็นสว่นหน่ึงของเอกสารแนบท้าย
 ประกาศการจัดหาพสัดุ และเป็นสว่นหน่ึงของ
 เอกสารแนบท้ายสญัญาจดัซื้อจัดจา้งทุกการจัดหาพัสดุที่
 เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

ตัดค าว่ามหิดลออก 

หน้า ๒ หมวด ๑ 
ข้อ ๔ 

๔. ส่วนงานท่ีประสงค์จะจัดท างานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ในพ้ืนท่ี
 มหาวิทยาลยัให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) ให้เสนอเรื่องขออนุมัติให้ใช้ที่ดินต่อมหาวิทยาลยั โดยจัดส่ง
 ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่มหาวิทยาลัย
 ก าหนด  
    (๒) เมื่อได้รับอนุมตัิตาม (๑) จงึจะด าเนินการขอตั้งงบประมาณ
 เพื่อก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง  
    (๓) เมื่อได้รับการอนุมัตติาม (๒) ให้เสนอเรื่องขออนุมัติก่อสร้าง
 สิ่งก่อสร้างต่อมหาวิทยาลยัโดยจัดส่งรายละเอียดโครงการ
 และรูปแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณา  

๔. ส่วนงานท่ีประสงค์จะจัดท างานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ใน
 พื้นที่มหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบตัิ ดังนี้  
    (๑) งานก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
 ภายนอกอาคารของส่วนงานหรือพื้นที่ส่วนกลาง ต้อง
 เสนอเรื่องขออนุมัติใช้ที่ดินต่ออธิการบดีหรือรอง
 อธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย 
    (๒) ให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาการขออนุมตัิใช้
 ที่ดินตามเอกสารที่ก าหนด ดังนี ้
         -  หนังสือขออนุญาตใช้ที่ดิน 

แก้ไขข้อความ (๑) (๒) 
และจัดล าดับเลขท่ีข้อใหม่ 
จาก (๑)-(๕) เป็น (๑)-(๖) 
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    (๔) เมื่อได้รับการอนุมัตติาม (๓) จึงจะด าเนินการจดัหาตาม
 ระเบียบพสัดุ  
    (๕) ให้แต่งตั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมช้ีแจงสถานท่ีหรือปักผัง
 บริเวณ 

         -  แบบผังบริเวณพื้นที่ตั้งอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอ
 อนุญาตใช้ที่ดิน 
        -  แบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขออนุมัติใช้ที่ดินของ
  มหาวิทยาลยั 
        -  ข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดโครงการ แบบก่อสร้าง 
  กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น (หากมี) 
     (๓) เมื่อได้รับการอนุมัติตาม (๑) จึงจะด าเนินการขอตั้ง
 งบประมาณเพื่อก่อสร้างสิ่งก่อสรา้ง  
     (๔) เมื่อได้รับการอนุมัติตาม (๓) ให้เสนอเรื่องขออนุมัติ
 ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่ออธิการบดหีรือรองอธิการบดีที่
 ได้รับมอบหมาย โดยจดัส่งรายละเอียดโครงการและ
 รูปแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณา  
     (๕) เมื่อได้รับการอนุมัติตาม (๔) จึงจะด าเนินการจดัหาตาม
 ระเบียบพสัดุ  
     (๖) ให้แต่งตั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมชี้แจงสถานท่ีหรือปัก
 ผังบริเวณ 

หน้าท่ี ๒ หมวด ที่ 
๑ ข้อ ๖ 

๖. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง มิให้มีการกั้นรั้วแสดงการแบ่งแนวเขตที่
 ดินโดยรอบส่วนงานเว้นแต่จะได้รบัการอนุญาตจาก
 มหาวิทยาลยั  หรือใช้ต้นไมเ้ป็นแนวบอกเขต เพื่อให้เป็นพื้นที่
 ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม 

๖. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง มิให้มีการกั้นรั้วแสดงการแบ่งแนว
 เขตที่ดินโดยรอบส่วนงาน เว้นแตจ่ะไดร้ับการอนุญาตจาก
 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย หรือใช้ต้นไม้
 เป็นแนวบอกเขต เพื่อให้เป็นพื้นทีข่องมหาวิทยาลัยโดย
 ส่วนรวม 

ตัดค าว่ามหาวิทยาลยัออก
เปลี่ยนเป็นอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

หน้า ๒ หมวด ๑   ๘. การพัฒนาประโยชน์ที่ดินให้ค านึงถึง การจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว
 ทั้งแนวราบหรือแนวตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ท่ี
 ขออนุญาต 
๙. กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งก่อสรา้ง ต้องเป็นไป
 ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย 
๑๐. กิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดนิหรือสิ่งก่อสรา้งต้องไมส่่งผล
 กระทบหรือผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเดิมใน
 พื้นที่มหาวิทยาลัย 

เพิ่มข้อ ๘ - ๑๐  
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หน้าท่ี ๒  
หมวดที่ ๒ ข้อที่ ๘ 

๘. งานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดิมที่ตอ้งเสนอเรื่องขออนุญาตต่อ
 มหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
    

๑๑. งานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดิมทีต่้องเสนอเรื่องขออนุญาตต่อ
 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 

เดิมเป็นข้อ๘ เปลีย่นเป็น
ข้อ ๑๑ และแกไ้ขข้อความ
จากเดิมมหาวิทยาลัยเป็น
อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

หน้าท่ี ๒ หมวดที่ 
๒ ข้อที่ ๘ (๒) 

(๒) งานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดิมที่อาจมีผลกระทบต่อทัศนียภาพของ
 มหาวิทยาลยัเช่น  
     - การแปลงเปลี่ยนสีภายนอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
     - การปลูกหรือตัดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๖ นิ้ว
  ขึ้ น ไป  โดยวัดจากโคนต้นที่ ความสู ง ไม่น้ อยกว่ า  ๖๐ 
 เซนติเมตร  
     - การติดตั้งและต่อเติมอาคาร หลังคา กันสาด หรือสิ่งท่ียื่นออก
 นอกอาคาร  

(๒) งานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดิมรวมทั้งงานปรับปรุงภายใน  
 อาคาร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ ทัศนียภาพของมหาวิทยาลยั 
 เช่น  
     - การแปลงเปลี่ยนสภีายนอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
     - การปลูกหรือตัดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  
 ๖ นิ้วข้ึนไป โดยวัดจากโคนต้นท่ีความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ 
 เซนติเมตร  
     - การติดตั้งและต่อเติมอาคาร หลังคา กันสาด หรือสิ่งที่ยื่น        
       ออกนอกอาคาร  
     - อื่นๆ ตามกรณ ี

เปลี่ยนข้อความใน (๒) 
และข้อความอื่น ๆ ตาม
กรณ ี

หน้าท่ี ๓ หมวด ๒ 
ข้อที่ ๙ 

๙ ส่วนงานท่ีประสงค์จะจดัท างานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดมิให้ถือ
 ปฏิบัติดังนี ้

(๑) ให้เสนอเรื่องขออนุมัตดิ าเนินการต่อมหาวิทยาลัยโดยจัดส่ง
 รายละเอียดโครงการรูปแบบงานก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้าง 
 และแผนผังบรเิวณ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. ส่วนงานท่ีประสงค์จะจดัท างานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเดมิให้
ถือปฏิบัติ ดังนี้  
      (๑) ให้เสนอเรื่องขออนุมัติด าเนินการต่ออธิการบดีหรือรอง
 อธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมายโดยจดัส่งเอกสารเพื่อ
 ประกอบการพิจารณา ดังนี ้
   -  หนังสือขออนุญาตปรับปรุงหรือต่อเติมอาคาร หรือ
  สิ่งก่อสร้าง 
 -  แบบผังบริเวณพื้นที่ปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
  ที่ขออนุมัติ 
 -  แบบปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
 -  แบบฟอร์ม ข้อมูลประกอบการขออนุมัติใช้ที่ดิน 
  ของมหาวิทยาลัย 
 -  ข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดโครงการ กฎหมาย 
  หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (หากมี) 
 

เปลี่ยนล าดับข้อจากเดิมข้อ 
๙ เป็นข้อ ๑๒ เพิ่ม
ข้อความใหม่ เสนอเรื่องต่อ
มหาวิทยาลยัเป็น
อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
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(๒) ให้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยัก่อนการ
 ด าเนินการติดตั้งสายระบบไฟฟ้า สายสื่อสารโทรศัพท์ สาย
 ระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร สายระบบสื่อสารใยแก้วน า
 แสง (Fiber Optic) และสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 (LAN) ภายนอกอาคาร โดยจดัส่งรายละเอียดโครงการ 
 รูปแบบ และแผนผังบริเวณเพื่อประกอบการพิจารณา
 อนุญาตก่อนด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัท
 ต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประปาส่วนภมูิภาค 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
  จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

      (๒) ให้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนการด าเนินการติดตั้ง
สายระบบไฟฟ้า  สายสื่อสารโทรศัพท์  สายระบบ
โทรศัพท์ภายนอกอาคาร สายระบบสื่อสารใยแก้วน า
แ ส ง  (Fiber Optic) แ ล ะ ส า ย ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์  (LAN) ภายนอกอาคาร  โดยจัดส่ ง
รายละเอียดโครงการ รูปแบบ และแผนผังบริเวณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อนด า เนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

ข้อความบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ออก 

หน้าท่ี ๔ หมวด ๓  ๑๗ การติดตั้งหรือเชื่อมต่อระบบประปา จะต้องติดตั้งมาตรวดัน้ าให้
ถูกต้องตาม มาตรฐานของการประปาส่วนภมูิภาพ 

๑๘ การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ (LAN) ต้องตรง
ตามแนวทางและมาตรฐานของกองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๗. ใหส้่วนงานปฏิบัตติามรายละเอียดการก่อสร้างอาคารที่ได้
มาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน เช่น กฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน  

๑๘. ให้ค านึงถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว 

๑๙. ให้ค านึงถึงการออกแบบ เพื่อคนท้ังมวล (Universal 
Design) 

เพิ่มข้อความในหมวดที่ ๓ 
แก้ข้อความ ข้อ ๑๗ ข้อ 
๑๘ และข้อ ๑๙ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง กฎจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ.๒๕๖๔  
หน้าท่ี ๑  ช่ือเรื่อง กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ.

๒๕๕๙ 
ช่ือเรื่อง กฎจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

เปลี่ยน พ.ศ. 

หน้าท่ี ๑ ย่อหน้า 
๑ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
พื้นที่ศาลายาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดกฎจราจรภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล พ้ืนท่ีศาลายาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวทิยาลัยยั่งยืน อธิการบดีจึง
ออกประกาศ ไว้ดังน้ี 

แก้ไขและเพิ่มข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ๑ ๑ ในประกาศนี้  ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่อง กฎจราจร

ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปลี่ยนข้อความใหม่จาก
เดิมในประกาศนี้เป็น ให้
ยกเลิก 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ๑ ในประกาศนี ้ “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพิ่มนิยามศัพท์ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ 
ย่อหน้าท่ี ๑ 

“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์อ านวยการปลอดภัย (หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยัมหดิล 

“งานจราจรและความปลอดภัย” หมายถึง หน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและให้บริการด้าน
ความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหดิล
ศาลายา (หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐ ) กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหดิล 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ย่อ
หน้าท่ี ๕ 

“เจ้าหน้าท่ีจราจร” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัที่ไดร้ับ
มอบหมายให้ดูแลดา้นการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

“เจ้าหน้าท่ีจราจร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลยั ท่ีท า
หน้าท่ีดูแลและควบคมุการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา โดยได้รบัมอบหมายให้ดแูลด้านการจราจร โดยรอง
อธิการบด ี

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ย่อ
หน้าท่ี ๖ 

“เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย” หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของบริษัท รปภ. เอกชน ที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ดูแล
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยด้วย 

“เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย”  หมายถึง บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ท่ีท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท้ังที่สังกัด
มหาวิทยาลยั/คณะ/สถาบัน/ส่วนงาน โดยได้รับมอบหมายให้
ดูแลรักษาความปลอดภัยในมหาวทิยาลัย 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๒ ๒ ให้ผู้ขับข่ีภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ปฏิบตัิตามเครื่องหมายจราจร
ที่แนบตามท้ายประกาศฉบับนี้ และปฏิบัตติามสัญญาณของ
เจ้าหน้าท่ีจราจรของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครดั 

๓. ให้ผู้ขับข่ีภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ปฏิบตัิตามคู่มือ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายาตามที่แนบมา
พร้อมนี ้

แก้ไขข้อความใหม่ และ
จัดล าดับข้อใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓  ๓. ผู้ขับข่ีสามารถเข้า-ออก มหาวิทยาลัยได้ตามเวลาเปิด-ปิดประตู  
    ดังนี ้
- ประตู ๑ (ทางเข้าด้านถนนบรมราชชนนี)  

เปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
- ประตู ๒ (หน้าวิทยาลัยนานาชาติ)  

เปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
- ประตู ๓ (หน้าส านักงานอธิการบดี) เปิดให้บริการตลอดเวลา 
- ประตู ๔ (หน้าสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)  

เปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ประตู ๕ (หน้าอาคารชุดพักอาศัย)  

เปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
-  ประตู ๖ (หน้าสถานีไฟฟ้าย่อย)  
  เปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

๔.  ผู้ขับข่ีสามารถเข้า-ออก มหาวิทยาลัยได้ตามเวลาเปิด-ปิด
ประตู ดังนี ้

- ประตู ๑ (ทางเข้าด้านถนนบรมราชชนนี)  
 เปิด - ปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 
- ประตู ๒ (หน้าวิทยาลัยนานาชาติ)  
 เปิด - ปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ประตู ๓ (หน้าส านักงานอธิการบดี)  
 เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
- ประตู ๔ (หน้าสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล)  
 เปิด - ปิดเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ประตู ๕ (หน้าอาคารชุดพักอาศัย)  
 เปิด - ปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 
-    ประตู ๖ (หน้าสถานไีฟฟ้าย่อย)  
 เปิด - ปิดเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

เพิ่มข้อความใหม่จากเดิมที่
เป็นเวลาเปิดอย่างเดียวให้
มีเปิด-ปิด 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๔ 
(๑) 

๔ การขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย 
   (๑)  ผู้ขับข่ีภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ห้ามขับขี่ด้วยความเร็วเกิน 

๔๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และจะต้องไม่ขับขี่ในลักษณะก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญแกผู่้อื่น หรอืขับขี่ในลักษณะเป็นที่
หวาดเสยีว หรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 

๕ การขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย 
   (๑)  ผู้ขับขี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ห้ามขับขี่ด้วยความเร็วเกิน 

๓๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และจะต้องไม่ขับขี่ในลักษณะก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น หรือขับขี่ในลักษณะเป็นที่
หวาดเสียว หรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 

จัดล าดับข้อใหม่ จากข้อมูล 
๔ เป็นข้อ ๕ และแก้ไข
ข้อความจาก ๔๐  กม.เป็น 
๓๐ กม. 

 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๕ 
(๒) 

๕ การจอดรถภายในมหาวิทาลยั 
(๒)  เมื่อพบผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรให้เจ้าหน้าที่จราจรหรือ

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตักเตือนก่อนและหากไม่
ปฏิบัติตามให้บันทึกหมายเลขทะเบียน และยี่ห้อรถรวมช่ือผู้
ขับข่ี กรณีเป็นบุคลากร และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย ให้
แจ้งส่วนงานต้นสังกัดด้วย 

๖ การจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 
(๒)  เมื่อจอดรถในพื้นที่จอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการ

ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

เปลี่ยนข้อ ๕ เป็น ข้อ ๖ 
เพิ่ม (๒) เข้ามา ส่วน (๒) – 
(๓) เดิม เปลี่ยนเป็น(๓)-
(๗) 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๕ 
(๔) 

(๔) ให้ผู้ขับข่ีรถยนตห์รือรถจักรยานยนต์ที่ถูกใส่เครื่องบังคับล้อ
รถให้ติดต่อศูนย์อ านวยการความปลอดภัย เพื่อช าระค่าปรับ
ในกรณีจอดรถในที่ห้ามจอดจ านวน 200 บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) 

(๕)  ให้ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกใส่เครื่องบังคับล้อ
รถ   ติดต่องานจราจรและความปลอดภัย เพื่อช าระค่าปรับ
กรณีจอดรถในที่ห้ามจอด    จ านวนเงิน  ๒๐๐  บาท (สอง
ร้อยบาทถ้วน) โดยช าระค่าปรับผ่านช่องทางออนไลน์ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้เท่านั้น ไม่รับช าระด้วยเงินสด 

แก้ ไขข้อความใหม่และ
เรียงล าดับเลขข้อใหม่ 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๕ 
(๕) 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีทีฝ่าฝืนกฎจราจรและถูกใส่เครื่องบังคับล้อ
รถกระท าการใด ๆ เพื่อปลดเครื่องบังคับล้อรถหรือ
เคลื่อนย้ายรถยนต์ หากฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

(๖) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ท่ีฝ่าฝืนกฎจราจรและถูกใส่เครื่องบังคับล้อ
รถกระท าการใด ๆ เพื่อปลดเครื่องบังคับล้อรถหรือ
เคลื่อนย้ายรถยนต์ หากฝ่าฝืนมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

แก้ ไขข้อความใหม่และ
เรียงล าดับเลขข้อใหม่ 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๕ 
(๖) 

(๖) ในกรณีรถยนต์ขัดข้องหรือเกดิอุบตัิเหตุบนพื้นผิวจราจรอัน
เป็นเหตุให้กีดขวางการจราจร ผู้ขบัขี่จะต้องน ารถยนต์ให้พ้น
ผวิจราจรโดยเร็วที่สุด หรือแจ้งศูนย์โดยไม่ชักช้าเพื่อน า
รถยนต์ ที่ขัดขวางพ้นทางโดยเร็ว 

(๗) ในกรณีที่รถยนต์ขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุบนพื้นผิวจราจร
อันเป็นเหตุให้กีดขวางการจราจร ผู้ขับขี่ต้องน ารถยนต์
เคลื่อนย้ายให้พ้นผิวจราจรโดยเร็วที่สุด หรือแจ้งงานจราจร
และความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า เพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่
ขัดข้องพ้นทางโดยเร็ว 

แก้ไขข้อความใหม่และ
เรียงล าดับเลขข้อใหม ่

หน้าท่ี ๓ ข้อ ๖ ๖ ให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภยัประจ าประตู ๓ ลงบันทึกช่ือ
สกุล หมายเลขทะเบียนรถยนต์ สี ยี่ห้อ และเวลาที่เข้าออก ใน
ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ทุกคัน และจะไม่อนญุาต
ให้ผู้ไมม่ีเหตุอันควรเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

๗  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าประตู ๓ ลงบันทึกช่ือ
สกุล หมายเลขทะเบียนรถยนต์ สี ยี่ห้อ และเวลาที่เข้าออก ใน
ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ทุกคัน และจะไม่อนุญาต
ให้ผู้ไม่มีเหตุอันควรเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

เรียงล าดับเลขข้อใหม่เดมิ
เป็นข้อ ๖ เปลีย่นเป็นข้อ 
๗ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๓ ข้อ ๗-
๑๐ 

  เรียงล าดับเลขข้อใหม่เดิม
เป็นข้อ ๗ เปลี่ยนเป็นข้อ ๘ 
ทั้ งหมดจนถึงข้อ ๑๑ไม่
เปลี่ยนข้อความ 
 
 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง หลักเกณฑ์การขอดู และขอส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

หน้าท่ี ๑ ช่ือเรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
(CCTV) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พ.ศ .๒๕๖๔ 

ช่ือเรื่องเพิ่มปี พ.ศ. 

หน้าท่ี ๑  ไม่มีข้อมลู เพิ่มเตมิ ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศเดมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู 
และขอส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพิ่มเตมิข้อมูล 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๒ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศใช้            
เป็นต้นไป 

 ตัดข้อความออก 

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๔ 

๓ ในประกาศนี ้ ๒ ในประกาศนี ้ จัดเรยีงข้อใหม่ 

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๙ 

“หัวหน้าศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” หมายถึง 
หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี ให้รับผดิชอบควบคุม ก ากับ 
ดูแลงานของศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือผู้ซึ่งรอง
อธิการบดี ออกประกาศแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามประกาศนี ้

“หัวหน้าศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” หมายถึง 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากรองอธิการบดีให้รับผดิชอบควบคุม 
ก ากับ ดูแลงานของศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือผู้
ซึ่งรองอธิการบดี ออกประกาศแตง่ตั้งให้ปฏิบัติตามประกาศนี ้

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ย่อหน้า 
๑๐ ข้อ ๔ 

ข้อ ๔ ใหร้องอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และใหม้ีอ านาจ
ออกประกาศแต่งตั้ง บุคคลเพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้  

 ยกเลิกข้อ ๔ 

หน้าท่ี ๑ ย่อหน้าท่ี 
๑๑ ข้อ ๕ 

ข้อ ๕ กรณีขอดูข้อมลูภาพเพื่อการตรวจเหตุการณ์ ใหผู้้ขอดูข้อมูล
ติดต่อขอรับใบค าร้องและกรอกรายละเอยีดตามที่ก าหนดไว้ในใบค า
ร้องให้สมบูรณ์ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนองผู้ขอดู
ข้อมูลโดยต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามแนบท้ายระเบียบนี้ 

๓.  กรณีขอดูข้อมลูภาพเพื่อการตรวจสอบเหตุการณ์ ให้ปฎิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
๓.๑ ให้ผู้ขอดูข้อมูลติดต่อขอรับใบค ารอ้งและกรอก 

รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในใบค าร้อง 

ยกเลิกข้อ ๕ เปลี่ยนเป็น
ข้อ ๓ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

เพื่อเสนอค าร้องขอต่อผูม้ีอ านาจพิจารณาอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์วควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะตดิต่อกลบัผู้
ขอดูข้อมูลภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันและเวลาที่ได้รับใบค าร้อง 

 ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขอดูข้อมูลโดยต้องรับรอง ส าเนาถูกต้อง  

๓.๒  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควบคมุกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามแนบท้ายระเบียบนี้  

 เพื่อเสนอค าร้องขอต่อผูม้ีอ านาจพิจารณาอนุญาต  
๓.๓ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จะติดต่อกลับผู้ขอดู ข้อมลูภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
นับจากวันและเวลาที่ได้รับใบค ารอ้ง 

หน้าท่ี ๒  ย่อ
หน้าท่ี ๑ ข้อ ๖ 

6 กรณีต้องการส าเนาข้อมลูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ให้ผู้ขอดูข้อมูลปฏิบัตดิังนี้  
   (๖.๑)  
   (๖.๒)  

๔ กรณตี้องการส าเนาข้อมลูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ให้ผู้ขอดูข้อมูลปฏิบัตดิังนี้  
๔.๑  ให้ผู้ขอดูข้อมูลติดต่อขอรับใบค ารอ้ง และกรอก

รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในใบค าร้องให้  
 สมบูรณ์ แนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนรับรอง

ส าเนาถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการแจ้งความร้องทุกข์ ณ สถานีต ารวจท่ีมี
เหตุในเขตท้องที่ซึ่งออกโดยผู้มีอ านาจ และ ได้รับการ
ระบุเหตุการณ์ สถานท่ี วันเวลาที่เกิดเหตุ รายชื่อ
บุคคลที่จะเป็นผูม้ารับส าเนาข้อมลูภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมแผ่นบันทึก
ส าเนาข้อมลูภาพ (CD/DVD) หรือ flash drive 
จ านวน ๑ ชุด 

๔.๒  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควบคมุกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ตามแนบท้ายระเบียบนี้  

 เพื่อเสนอค าร้องขอต่อผูม้ีอ านาจพิจารณาอนุญาต  
๔.๓ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) จะติดต่อกลับผู้ขอดู ข้อมลูภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
นับจากวันและเวลาที่ได้รับใบค ารอ้ง 

แก้ไขตัวเลขข้อ 6 เป็นข้อ 
๔ และแกไ้ขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๒  
ย่อหน้าท่ี ๔ 

ข้อ ๗ - ข้อ ๘ ยกเลิก ๕  การให้บริการดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

ข้อ ๗ - ข้อ ๘ ยกเลิก 
เปลี่ยนเป็นข้อ ๕ แทน 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

 
 
 

๕. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ง  หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๑  เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๐  

เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เปลี่ยนช่ือเรื่องและพ.ศ. 
และตดัค าว่าสีขาวออก  

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ๑ ในประกาศนี ้ ๑. ให้ยกเลิก ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยาน
สาธารณะสีขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เปลี่ยนข้อความใหม่จาก
เดิมเป็นในประกาศนีเ้ป็น
ให้ยกเลิก 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ๑ ในประกาศนี ้ ๒ ในประกาศนี ้ จัดล าดับเลขข้อใหม่จากข้อ 
๑ เป็น ข้อ ๒ 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ 
ย่อหน้าท่ี ๑ 

“ศูนย์” หมายถึง ศูนย์อ านวยความปลอดภัย (หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

“งานจราจรและความปลอดภัย” หมายถึง หน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจรและ 
ให้บริการด้านความปลอดภยั ตลอด ๒๔ ช่ัวโมงในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดลศาลายา (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-
๔๔๐๐) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๒ 

“จักก้า” หมายถึง อาคารจักก้าเซน็เตอร์ซึ่งเป็นศูนย์บริการเกี่ยวกับ
จักรยานครบวงจรโดยเป็นส่วนบรกิารยือคืนจักรยานสาธารณะ กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

“จักก้าเซ็นเตอร์” หมายถึง อาคารจักก้าเซ็นเตอร์ซึ่งเป็น
ศูนย์บริการเกี่ยวกับจักรยานครบวงจรโดยเป็นส่วนบริการยมืคืน
จักรยานสาธารณะ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๓ 

“จักรยานสีขาว” หมายถึง จักรยานสาธารณะสีขาวของกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถให้ยืมใช้บริการได้แวดล้อมท่ี
สามารถให้ยืมใช้บริการได ้

“จักรยานสาธารณะ” หมายถึง จกัรยานสาธารณะที่ให้บริการ
ของกองกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถให้ยืมใช้บริการได ้

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ย่อหน้าท่ี 
๔ 

“ผู้ยืม” หมายถึง นักศึกษา บุคลากรและบคุคลภายนอกท่ีใช้บริการ
จักรยานสีขาว 

“ผู้ยืม” หมายถึง นักศึกษา บุคลากรและบคุคลภายนอกท่ีใช้
บริการจักรยาน สาธารณะ 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑ ย่อ
หน้าท่ี ๕ 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าที่จกัก้าเซ็นเตอร์ที่ไดร้ับมอบหมายให้
ดูแลเรื่องบริการการยืมคืนและดูแลความพร้อมในการใช้งานของ
จักรยานสาธารณะสีขาว 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ให้ดูแลเรื่องบริการยมืคืนและดูแลความพร้อมในการใช้งานของ
จักรยานสาธารณะ 

แก้ไขข้อความใหม ่



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

 เพิ่มเตมิ 
“ค่าปรับ” หมายถึง มูลค่าหรือราคาที่ผู้ยืมถูกให้ชดใช้เงิน 
เนื่องจากท าผิดหลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพิ่มเตมินิยามใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๒  ๒ ๓ เรียงล าดับเลขข้อใหม่
เปลี่ยนข้อ ๒ เป็นข้อ ๓ 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓ ๓ หลักการยืมจักรยานสีขาว ๔ หลักการยืมจักรยานสาธารณะ แก้ไขข้อความใหม ่
หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓ 
(๑) 

(๑) ผู้ยืมสามารถยืมจักรยานสีขาวได้ที่อาคารจักก้าเซ็นเตอรห์น้า
อาคารศูนย์การเรยีนรู้มหิดลหรือจดุอื่นๆตามที่กองกายภาพ
ฯ ก าหนด โดยการน าบตัรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือ 
ใบขับข่ีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยมื
โดยขอรับกญุแจไขสายล๊อคจักรยานท่ีมีหมายเลขตรงกับตัว
หมายเลขของจักรยานสีขาวคันนัน้ ๆ  

(๑) ผู้ยืมสามารถยืมจักรยานสาธารณะได้ที่อาคารจักก้าเซ็น
เตอร์หน้าอาคารศูนย์การเรียนรูม้หิดล หรือจุดอื่นๆ
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนด โดยการน า
บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรอื ใบขับข่ีอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืมโดยขอรับกญุแจ
ต่อเจ้าหน้าท่ี 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๓ 
(๒) 

(๒) จักรยานสีขาวสามารถยมืไดเ้พียง 1 วัน โดยสามารถยืมได้
ตั้งแต่เวลา๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและ
วัดหยุดนักขัตฤกษ์ 

(๒)  จักรยานสาธารณะสามารถยืมได้เพียง ๑ วัน โดย
สามารถยืมได้ตั้งแตเ่วลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 

 ไม่เว้นวันหยดุราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๒ (๓) (๓) กรณีที่ผูย้ืมไม่น าจักรยานสีขาวมาคืนภายในเวลาที่ก าหนดใน
ข้อ (๒) จะถือว่ายืมเกินเวลาและจะมีการปรับวันละ ๑๐ 
บาท (สิบบาทถ้วน) โดยทางจักก้าเซ็นเตอรจ์ะมีการออกใบ
ปรับและน ามาที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยเพื่อช าระ
ค่าปรับ 

(๓)  กรณีที่ผูย้ืมไม่น าจักรยานสาธารณะมาคืนภายในเวลาที่
ก าหนดในข้อ (๒) จะถือว่ายืมเกินเวลาและต้องช าระ
ค่าปรับวันละ ๑๐ บาท (สิบบาทถว้น) 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๒ (๔) (๔) กรณีที่ผูย้ืมท าจักรยานสีขาวสญูหาย ผูย้ืมต้องซื้อจักรยานคืน
ในรูปแบบเดียวกับของทางมหาวิทยาลัย หรือจ่ายค่าปรับ
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายใน
การซื้อจักรยานและจัดท าป้ายทะเบียนติดหน้ารถจักรยาน 

(๔)  กรณีที่ผูย้ืมท าจักรยานสาธารณะสญูหาย ผูย้ืมต้องซื้อ
จักรยานคืนในรูปแบบเดียวกับของทางมหาวิทยาลัย 
หรือช าระค่าปรับจ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท
ถ้วน) 

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๒ (๕) (๕)  กรณีที่ผูย้ืมท าจักรยานสีขาวเสยีหายจนไมส่ามารถขับขี่ได้ ผู้
ยืมต้องท าการซ่อมหรือต้องเป็นผูจ้่ายค่าเสียหายในการซ่อม
จักรยานสีขาวตามอาการที่เกิดขึ้นกับจักรยานสีขาวโดยจะ
พิจารณาความเสียหายตามจริง ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
มีสิทธิในการตดัสินใจ ซึ่งจะแจ้งรายละเอยีดที่ต้องซ่อมแซม
ทั้งหมดให้ผู้ยืมไดร้ับทราบ 

(๕)  กรณีที่ผูย้ืมท าจักรยานสาธารณะเสียหายจนไมส่ามารถ
ขับข่ีได้ ผู้ยมืต้องท าการซ่อมหรือตอ้งช าระค่าเสยีหาย
ตามจริง ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๒ (๗) (๗)  ในรอบ ๑ สัปดาห์ หากผู้ยมื มิไดม้าติดต่อขอรับบัตรใน ข้อ 
(๑) คืน จะมีการส่งจดหมายถึงคณะ หรือสถาบัน เพื่อให้ผู้
ยืมด าเนินการตดิต่อขอรับบตัรคืนและในกรณีที่เป็น
บุคคลภายนอกจะมีการส่งหนังสือ ตามที่อยู่ตามบตัรที่
แลกเปลีย่นในข้อ (๑) 

ตัดข้อ ๗ ออก ยกเลิกข้อ ๗  

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๔  ข้อ ๔ ข้อ ๕ เรียงล าดับเลขข้อใหม ่

๖.ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๑ ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่อง นโยบายส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่อง นโยบายส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แก้ไขช่ือประกาศ 

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๑ 

มหาวิทยาลยัมหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารควบคมุ
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังาน ส่งผลให้ลดภาระการน าเข้าพลังงาน
ของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนั้น ยังช่วย
ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดั
การพลังงานในหนว่ยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  โดยถือเป็น
หน้าท่ีหนึ่งในการปฏิบัติงาน  
มหาวิทยาลยัจึงประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้ 

มหาวิทยาลยัมหิดล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน 
เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและลดภาระการน าเข้าพลังงาน
ของประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลยัมหิดลจึงประกาศนโยบายส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน โดยถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตริวมกัน ดังนี ้

แก้ไขข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้าท่ี ๒ 

- ๑. ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์
พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เพิ่มข้อความ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๑ ๑. มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ของการอนุรักษ์พลังงาน 
 

เพิ่มเตมิข้อความ และ
เปลี่ยนล าดับข้อ ๑ เดิม 

เป็นข้อ ๒ 

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๒ ๒. มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการ
ท างาน โดยให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาดและ
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๓. มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
การท างาน โดยให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด
และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๒ เดิม 
เป็นข้อ ๓ 

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๓ ๓. มหาวิทยาลัยมหิดล จะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๔. มหาวิทยาลัยมหิดล จะก าหนดแผนและเป้าหมายการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสมในแต่ละปี และสื่อสารให้
นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๓ เดิม 
เป็นข้อ ๔และแกไ้ข

ข้อความ  

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๔ ๔. มหาวิทยาลัยมหิดล ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ท่ี
จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด เพื่อให้
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานเป็นไปตามแผน 
 

๕. มหาวิทยาลัยมหิดล ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับนักศึกษาและบุคลากรทุก
คน ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนด เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อ
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปตามแผนที่ระบุในข้อ 
3 
 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๔ เดิม 
เป็นข้อ ๕ และแกไ้ข
ข้อความ  

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๕ ๕. มหาวิทยาลัยมหิดล จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร 
งบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 

๖. มหาวิทยาลัยมหิดล จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร งบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม การมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็น เทคโนโลยีที่ใช้พลังงาน
สะอาด และอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๕ เดิม 
เป็นข้อ ๖และแกไ้ข
ข้อความ  

หน้าท่ี ๑ ข้อที่ ๖ ๖. ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงานด้าน
พลังงานทุกป ี

๗. ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน
ด้านพลังงานทุกปี 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๖ เดิม 
เป็นข้อ ๗ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

หน้าท่ี ๑  - ๘. สนับสนุนการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทางเลือก 
พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนร้อยละ ๓ ภายในปี 
๒๐๒๕ 
๙. สนับสนุนการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานฟอสซิล
ร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๐๒๕ 
๑๐. สนับสนุนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อ
เป็นการลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ภายในปี ๒๐๒๕ 

เพิ่มข้อ ๘ - ๑๐ 

๗.ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสรมิการลดใช้พลาสติกและงดใช้โฟม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔(งาน
พัฒนาเพ่ือความยั่งยืน) 
หน้าท่ี ๑  
ย่อหน้า ๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติของคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เมือ่วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๑๕๖๓ 
อธิการบดีจึงออกประกาศก าหนดนโยบายส่งเสริมการลดใช้พลาสตกิ
และงดใช้โฟม ไวด้ังนี ้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติของ
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ในการประชุมครั้งท่ี ....../๒๕๖๔ เมื่อ
วันท่ี …….. มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีจึงออกประกาศ
ก าหนดนโยบายส่งเสรมิการลดใช้พลาสติกและงดใช้โฟม ไว้ดังน้ี 

แก้ไขครั้งท่ีประชุม 

หน้าท่ี ๑ ย่อหน้า 
๓ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
 ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง นโยบายงดใช้
บรรจภุัณฑ์ประเภทโฟมและลดใช้พลาสติกในร้านค้าและโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลด และการน าถุงพลาสติกมาให้ซ้ า (Reduce & 
Reuse : Plastic Bag) มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง นโยบายการ
บริหารจดัการขยะพลาสติกและโฟม มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

เพิ่มข้อความใหม ่

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑  ข้อ ๑ ในประกาศนี ้ ข้อ ๒ ในประกาศนี ้
มหาวิทยาลยั" หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหดิล 

แก้ไขข้อความโดยตัดส่วน
งานออก 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

“มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขต
กาญจนบุรี โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และโครงการจดัตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

หน้าท่ี ๑ ข้อ ๑  "ร้านค้า" หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
และบริการในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซื้อ ร้านเครื่องดืม่ ร้านสหกรณ์ ร้านค้าในโรงอาหาร รา้นค้าในตลาด
นัด ร้านค้าในสถานพยาบาล และร้านประเภทอ่ืน และสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลยั 

"ร้านค้า" หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าและบริการในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ได้แก่ ร้านอาหาร 
ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม ร้านสหกรณ์ ร้านค้าในโรงอาหาร 
ร้านค้าในตลาดนัด ร้านค้าในสถานพยาบาล และร้านประเภท
อื่น ๆ 

แก้ไขข้อความตัดส่วนท้าย
ออก 

หน้า ๒ ข้อ ๑  “ขยะพลาสติก” หมายความว่า ผลิตภณัฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้แลว้ 
ได้แก่ ถุงหูหิ้วพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อม
พลาสติก และหลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดยวท้ิง 

"บรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติก" หมายความว่า ผลติภณัฑ์ที่ข้ึน
จากพลาสติกเป็นองค์ประกอบประเภทพลาสติกที่ใช้แล้ว ได้แก่ 
ถุงหูหิ้วพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก 
แก้วน้ าพลาสติก และหลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 

แก้ไขข้อความ 

หน้า ๒ ข้อ ๑ ย่อ
หน้าท่ี ๗ 

“ขยะโฟม” หมายความว่า บรรจภุัณฑ์ประเภทโฟมที่แล้ว ได้แก่ 
กล่องโฟม ถ้วยโฟม 

"บรรจุภณัฑ์ประเภทโฟม" หมายความว่า บรรจภุัณฑ์ประเภท
โฟมที่ใช้แล้ว ได้แก่ กล่องโฟม ถ้วยโฟม 

แก้ไขข้อความ 

หน้าท่ี ๒ ข้อ ๒  ข้อ ๒ ให้ส่วนงานมีมาตรการในการส่งเสริมการลดขยะพลาสติกและ
ขยะโฟม โดยถือปฏิบัตติามแนวทางดังต่อไปนี ้
       ๒.๑ ในการจัดเลีย้งอาหารและเครื่องดื่ม ให้ใช้ภาชนะหรือ
บรรจภุัณฑ์ทีส่ามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ หรือเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้วย กาบหมาก ไมไ้ผ่ มันส าปะหลัง เปน็
ต้น 
       ๒.๒ ในกรณีที่มีการจดัจ้างรา้นค้าท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของส่วน
งาน ให้ส่วนงานก าหนดเงื่อนไขเกีย่วกับการเปลี่ยนจากการใช้กล่อง
อาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอด
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง รวมทั้งบรรจุภณัฑ์ประเภทโฟม ได้แก่ 
กล่องโฟม ถ้วยโฟม จานโฟม มาเป็นภาชนะหรือบรรจภุัณฑ์ที่
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ หรือเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
กระดาษ ชาญอ้อย ใยกล้วย กาบหมาก ไมไ้ผ่ มันส าปะหลัง เป็นต้น 
เป็นข้อก าหนดในสญัญาด้วย รวมทั้งในส่วนงานก าหนดแนวทางหรือ
วิธีการสิ่งเสริมใหผู้้บรโิภคน าแก้วน้ าพกพาส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
ตามดลุพินิจของส่วนงาน เช่น การลดราคาในกรณีที่น าแก้วน้ าพกพา

ข้อ ๔ ให้ส่วนงานมีมาตรการส่งเสริมการลดบรรจภุัณฑ์ประเภท
พลาสติกและโฟม โดยถือปฏิบัตติามแนวทางดังต่อไปนี ้

๔.๑ ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้ใช้
ภาชนะหรือบรรจภุัณฑ์ทีส่ามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ หรือเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้วย กาบหมาก 
ไม้ไผ่มันส าปะหลัง เป็นต้น 
 ๔.๒ ในกรณีที่มีการจัดจ้างร้านค้าที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของส่วนงาน ให้ส่วนงานก าหนดมาตรการลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ประเภทพลาสติกครั้งเดียวท้ิงและส่งเสริมการใช้บรรจุ
ภัณฑ ์
แบบใช้ซ้ าหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ร้านคา้ภายใต้ก ากับ
ดูแล 
 ๔.๓ การรณรงค์และส่งเสรมิให้นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนท่ีเข้ามา 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
การลดการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสติกอย่างยั่งยืน 

เปลี่ยนล าดับข้อ ๒ เดิม 
เป็นข้อ ๔ และแกไ้ข
ข้อความ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

ส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม หรือการเพิ่มค่าใช้จ่ายในกรณีที่ซื้อเครื่องดื่ม
โดยใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งท้ิง ท้ังนี้ ร้านค้าต้องให้ความร่วมมือ
กับส่วนงานในการด าเนินงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการลดขยะพลาสติก และลดขยะโฟม 
      ๒.๓ การรณรงค์และส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากร 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการลดขยะพลาสติกและขยะโฟม 
อย่างยั่งยืน 

หน้าท่ี ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ ให้ร้านค้ามีมาตรการในการส่งเสริมการลดขยะพลาสติกและ
ขยะโฟม โดยถือปฏิบัตติามแนวทาง ดังต่อไปนี ้
        ๓.๑ ลดการให้บริการแก้วน้ า และหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวท้ิงให้กับผู้บรโิภค 
       ๓.๒  ลดการแจกซ้อนและสอ้มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 
ให้กับผู้บริโภค ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคร้อนขอจากร้านค้า 
       ๓.๓  งดการใช้บริการถุงหูหิว้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 
และบรรจุภณัฑ์ประเภทโฟมได้แก ่กล่องโฟม ถ้วยโฟม จานโฟม 
ให้กับลูกค้า 
       ๓.๔  เปลี่ยนจากการใช้กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้ม
พลาสติก แก้วน้พลาสติกและหลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง มา
เป็นภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ หรือเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้อย กาบหมาก ไม้
ไผ่ มันส าปะหลัง เป็นต้น โดยรา้นค้าสามารถคิดคา่ใช้จ่ายภาชนะ
ทางเลือกข้างต้นเพิ่มจากผู้บรโิภคตามความเหมาะสมหรือดลุพินิจ
ของส่วนานที่ก ากับดูแล 

ข้อ ๓  ให้ส่วนงงานและร้านค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย งด
การใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทโฟมในการด าเนินกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล เช่น การจดัจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม และ
การจัดเลื้ยงอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น 

แก้ไขและเปลี่ยนข้อความ 
ในข้อ ๓ 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการแก้ไขร่างประกาศ 

เรื่อง/ประกาศ ข้อความเก่า ข้อความใหม่ หมายเหตุ 
 

เพิ่มข้อความใหม ่  ข้อ ๕ แนวทางการส่งเสริมการใช้บรรจภุัณฑ์ประเภทพลาสติก 
มีดังนี ้
       ๕.๑ ลดการให้บริการแก้วน้ าและหลอดพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวท้ิงให้กับผู้บริโภค เปลีย่นจากการใช้กล่องอาหาร
พลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอด
พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง มาเป็นภาชนะที่ไมเ่ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือบรรจุภณัฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ หรือ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้วย กาบ
หมาก ไมไ้ผ่ มันส าปะหลัง เป็นต้น โดยร้านคา้สามารถคดิ
ค่าใช้จ่ายภาชนะทางเลือกข้างต้นเพิ่มจากผู้บรโิภคตามความ
เหมาะสมหรือดลุพินิจของส่วนงานท่ีก ากับดูแล 
       ๕.๒ ลดการแจกช้อนและสอ้มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้งให้กับผู้บริโภค ยกเว้นในกรณีทีผู่้บริโภคร้องขอจากรา้นค้า 
       ๕.๓ งดการให้บริการถุงหูหิว้แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 

เพิ่มข้อความและแก้ไขข้อ 
5  

 


