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ค าน า 

 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นเอกสารฉบับที่ 2 ที่ท าการแก้ไขจากฉบับแรก โดยใช้ขอ้มูลจากการ

ประชุมสัมมนาในวันที่ 24มิถุนายน 2555 เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มอืในการจัดท าเอกสารเสนอ

ต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดิน  เพื่อใหห้นว่ยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าใจถึงขั้นตอนการขอใช้

ทีด่ิน และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการพิจารณาการใช้ที่ดินทั้งหมด  รวมทั้งวิธีการและเอกสารที่ตอ้ง

จัดท าเสนอในการขออนุมัติใช้ที่ดิน  โดยผู้เขยีนได้อ้างถึงเอกสารค าสั่ง  หนังสือเวียน  และรายการเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ตอ้งค านึงถึงในการขออนุมัตใิช้พื้นทีดิน และประกอบการพิจารณาการขออนุมัตใิช้ที่ดินมา

ให้  ซึ่งหนว่ยงานที่จะขอใช้ที่ดินสามารถค้นหาเอกสารดังกล่าวได้ตามเว็บทั่วไป  โดยใช้ช่ือที่แนบมาใน

เอกสารที่อา้งอิงถึงในการค้นหา 

ผูเ้ขียนหวังว่าคู่มอืฉบับนีค้งเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่านผู้อ่าน  และ

ผูส้นใจไม่มากก็น้อย  ซึ่งหากข้อตชิม สงสัย  หรอืมีปัญหาใดๆ เพิ่มเตมิ หรอืติชมสามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่

งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย  โทร 053-

943179 หรอื 053-943197 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฯ  ผูช่้วยอธิการบดีฯ  และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุ่กท่านที่ใหข้้อมูลจนท าให้คู่มือฉบับนีส้ าเร็จด้วยดี  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้   

                                                      

        นิคม     บัววังโป่ง 

        15 มีนาคม 2555 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพืน้ที่ดินอยู่ประมาณ  8,727 ไร่  ประกอบด้วย 

- บริเวณเชงิดอยและสวนดอก       1,812       ไร่ 

- บริเวณสถานีวจิัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ    1,293       ไร่ 

- บริเวณสถานีวจิัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน       550       ไร่ 

- บริเวณสถานีวจิัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ        30         ไร่ 

- บริเวณสถานีวจิัยการเกษตรที่สูงหนองหอย                 50              ไร่ 

- บริเวณค่ายส ารวจคณะวิศวกรรมศาสตร ์อ.จอมทอง          17                 ไร่ 

- พืน้ที่บริจาคใหแ้ก่คณะแพทยศาสตร์            13 - 1 - 58        ไร่  

- พืน้ที่คณะพยาบาลศาสตร ์                      12 - 3 - 88       ไร่  

- พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติแม่ธิ-แมต่ีบ-แมส่าร ท้องทีต่.ศรีบัวบานอ.เมืองจ.ล าพูน 

   4,726 - 2 – 95       ไร่   

- พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติป่าบ้านโฮ่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน             220               ไร่ 

- พืน้ที่บริจาคใหค้ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     1 - 3 – 84        ไร่ 

รวม                   8,727 - 0 - 24     ไร่ 

  มีหน่วยงานในสังกัดที่มอีาคารและใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย อยู่ไม่ต่ ากว่า 40 หนว่ยงาน  ซึ่ง

หากแตล่ะหนว่ยงานมีการเจรญิเติบโต และขยายใหญ่ขึน้ จึงมคีวามจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มขึน้

เพื่อรองรับการขยายตัวของหนว่ยงานดังกล่าว    การขยายตัวดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคาร  

และใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยในการก่อสรา้งอาคาร  มหาวิทยาลัยจงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาการ

ใช้ที่ดินขึน้มาเพื่อพิจารณาเหตุผลฯ  ความจ าเป็นฯ  ความเหมาะสมต่างๆในการใช้ที่ดิน  เพื่อให้การก่อสร้าง

อาคารภายในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปในแนวทางและนโยบาย เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ 
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ในการพิจารณาการขออนุมัติใชพ้ืน้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่งึมีแนวทางที่ต้องเป็นไปตาม

แผนการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัย   โดยเมื่อหนว่ยงานใดต้องการที่จะก่อสร้างอาคารจะต้อง

จัดท าเอกสารเสนอพิจารณาการขอใช้ที่ดินเพื่อสรา้งอาคารกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะต้องขอพิจารณาขอใช้

ที่ดนิเพื่อก่อสร้างอาคารก่อนที่จะน าไปขอจัดตัง้งบประมาณเป็นหลัก  แตบ่างครั้งจะพบว่าหลายหนว่ยงาน

ไม่ได้ด าเนินการในการขออนุมัตใิช้ที่ดินก่อน  ท าให้เกิดปัญหาไมม่ีพื้นที่ดินส าหรับก่อสร้างอาคารและส่งผล

ให้งบประมาณที่ได้ไม่ได้ใช้งาน  หรอือาจตอ้งใช้งานไปในการตอ่เติมภายในอาคารแทนเนื่องจากไม่มีพื้นที่

รองรับ นอกจากนี้แล้วการจัดท าเอกสารในการยื่นเพื่อขอพิจารณาการขอใชท้ี่ดนิในหลายหนว่ยงานที่เสนอ

มา ก็ไม่ถูกต้องและครบถ้วน  ก่อใหเ้กิดการพจิารณาที่ลา่ช้าหรือพจิารณาไม่ได้ท าให้เสียเวลาในการ

ด าเนนิการในขั้นตอนการขออนุมัตงิบประมาณ  ดังนัน้คู่มอืฉบับนีจ้งึถูกเขียนขึ้นเพื่อสรุปขั้นตอนในการ

พิจารณาขอใช้พื้นที่ดิน  เอกสารตา่งๆที่ตอ้งใชใ้นการขออนุมัตใิช้ที่ดิน และกล่าวถึงกฎหมาย ระเบียบ และ

ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการขอใช้ที่ดิน  ทั้งนีเ้พื่อให้หนว่ยงานที่ขอใช้ที่ดินได้จัดท าเอกสารที่

ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งตา่งๆ ซึ่งจะท าให้การพิจารณาการขอใช้ที่ดินเป็นไป

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของหน่วยงานที่ขอใช้พื้น

ทีด่ินตอ่ไป 
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บทที่ 2 

เอกสาร ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

2.1 ค าสั่ง และระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง 

 

- หนังสือแจง้เวียนที่ ศธ 6392(8) ว 0949  วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขอใชท้ี่ดนิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- หนังสอืแจง้เวียนที่ ศธ 0515(3) ว 1667  วันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่องการขอใช้ที่ดินของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0274/2552 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาการใชท้ี่ดนิและ

สิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2.2 พระราชบญัญัติฯ กฎกระทรวงฯ เทศบัญญัติฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ

การก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้  ระบุถึงการควบคุมเกี่ยวกับความมั่งคง แข็งแรง ความปลอดภัย การ

ป้องกันอัคคิภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การผังเมอืง การสถาปัตยกรรม

และการอ านวยความสะดวกแก่การจารจร 
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- กฎกระทรวง  

 

เป็นกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ดิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วย   

 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) 

ก าหนดหลักเกณ์ ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใชอ้าคาร เพื่อประโยชน์แหง่ความมั่นคงแข็งแรง 

ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่

การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร 

 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 

ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและ

คุณสมบัติของวัสดุที่ใชใ้นการก่อสร้าง ดัดแปลงหรอืซ่อมแซมอาคาร และการ

รับน้ าหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรอืพืน้ดินที่รองรับ

อาคาร 

 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ก าหนดหลักการควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยเฉพาะเพื่อ

ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ

สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 

และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา

ด้านสาธารณูปโภคของรัฐ 
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 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) 

ก าหนดเรื่อง แบบและวิธีการเกี่ยวกับการตดิตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบและ

จ านวนของห้องน้ าและหอ้งส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ 

และระบบจา่ยพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน 

 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) 

ก าหนดเรื่อง ปรับปรุงการก าหนดลักษณะและขนาดที่จอดรถ และก าหนด

ลักษณะของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตัง้ระบบยกรถขึ้นลงระหว่างชัน้ของอาคาร

ด้วยลิฟต์ หรอืระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล ที่ได้รับการค านวณ

ออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ 

 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) 

ก าหนดเรื่อง ก าหนดระบบการระบายน้ าและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

  กฎกระทรวง ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

- เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

 

เป็นกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ มเีนือ้ความลักษณะ

เดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารปี พ.ศ. 2522   
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- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ งานควบคุมจราจรทางอากาศ กองการสื่อสารและจราจรทาง

อากาศ 

 

เป็นประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ของจังหวัด

เชยีงใหม่ เป็นประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม ่ ในท้องที่

อ าเภอแม่ริม อ าเภอสันทราย อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ อ าเภอหางดง และอ าเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการขออนุมตัใิช้ที่ดิน 

 

3.1 ล าดับขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบ  

       

         ขั้นตอนการขออนุมัติใชท้ี่ดนิของมหาวิทยาลัยเชียงใหมส่รุปได้  5  ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารในการขออนุมัติใชท้ี่ดิน หนว่ยงานผูข้อฯเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดท าขอ้มูล เตรยีมเอกสาร และจัดส่งข้อมูลทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัตใิช้ที่ดนิ  เลขานุการคณะกรรมการฯ 

ผูช่้วยเลขานุการ  และหนว่ยงานผู้ขอฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดิน  คณะกรรมการ 

เลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมพิจารณาการใช้พื้นที่ดิน  และหนว่ยงานผูข้อ

รับผิดชอบในการส่งผู้มีอ านาจเต็มมาชีแ้จ้ง เหตุผลความจ าเป็นและตอบข้อซักถาม ต่างๆที่ไม่

ปรากฏในเอกสารที่ขอมา 

ขั้นตอนที ่ 4 การสรุปผลการประชุมเสนอ ขออนุมัตจิากอธิการบดี เลขานุการ 

ผูช่้วยเลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การแจง้ผลการพิจารณาการขออนุมัตใิช้ที่ดนิ  เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

เป็นผู้ด าเนินการ 
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3.2  ผังแสดงขั้นตอนการพิจารณาการขออนุมัติใช้ที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

การเตรียมเอกสารในการขออนมุตัิใช้ทีด่ิน 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ทีด่ิน 

สรุปผลการประชุมเสนอขออนุมตัิจากอธิการบด ี

อธิการบดีพจิารณา 

อธิการบดเีห็นชอบ ลงนาม 

แก้ไขตามข้อส่ังการ 

ท าหนังสือแจง้ผลการพิจารณาฯ 

กับหน่วยงานท่ีขอใช้ที่ดิน 

  ส้ินสุด 

เพิ่มเติมเอกสาร 
ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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3.3  รายละเอยีดของแต่ละขั้นตอนในการขออนุมัตใิช้ที่ดินของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

3.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมเอกสารในการขออนุมัติใช้ที่ดิน  

                (หน่วยงานที่ขอใช้ที่ดินเป็นผู้จัดท า) 

 

การเตรียมเอกสารในการขออนุมัตใิช้ที่ดิน   มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ 6392(8) ว 

0949  วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ดังนี้ 

1. ส่วนงานใดที่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื

ต่อเตมิส่วนหนึ่งสว่นใดของอาคาร  โดยใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการอนุมัตใิห้ใช้ที่ดิน

จากมหาวิทยาลัยฯ ก่อนทุกครั้ง 

2. การตอ่เติม ปรับปรุง หรอืซ่อมแซมภายในพืน้ที่ของตัวอาคารที่มีอยู่เดิม  โดยไม่มีการขยายพื้นที่

ภายนอกเพิ่มเติม  สามารถด าเนนิการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติใชพ้ืน้ที่จากมหาวิทยาลัยฯ 

3. การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ตอ้งใชพ้ืน้ที่ของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งที่เป็นแบบถาวรและช่ัวคราว, แก้ไข

เปลี่ยนแปลง  หรอืต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารให้แตกต่างไปจากสภาพเดิม  รวมทั้งการ

จัดตัง้ซุ้มของนักศึกษาทุกคณะ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อนทุกครั้ง 

4. หากจะท าการก่อสร้างอาคารในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง  หรอืมีสว่นงานอื่น

อยู่ข้างเคียงในบริเวณก่อสร้าง  ควรได้รับความเห็นชอบจากส่วนงานข้างเคียง  หรอืมหาวิทยาลัยฯ  

เห็นชอบให้ใชพ้ืน้ที่โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด 

5. กรณีการขอใชพ้ื้นที่เพื่อเพื่อก่อสร้างอาคารช่ัวคราว  หากมหาวทิยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่

นั้นเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น  จะต้องคนืพืน้ที่ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้วยการรื้อถอนอาคารช่ัวคราว

และจะต้องปรับปรุงที่ดินให้คงสภาพเดิม 

6. มหาวิทยาลัยฯ  ไม่อนุญาตให้มกีารก่อสร้างร้านค้าช่ัวคราวเพื่อจ าหน่ายสินค้าใดๆ ภายนอกพืน้ที่

ของตัวอาคารที่มีอยู่เดิม 
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7. การเสนอขออนุมัตใิช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเพื่อประกอบการ

พิจารณา  ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 

- เหตุผลความจ าเป็น 

- ผังบริเวณแสดงต าแหน่งของพื้นที่ที่จะขอใช้แบบชัดเจน 

- ขนาดของพื้นที่ดินที่จะขอใช้  และขนาดของอาคารที่จะก่อสร้าง 

- วงเงินงบประมาณในการด าเนินงาน,  แหล่งงบประมาณ  หรืออยู่ระหว่างการจัดท า

โครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ 

- รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 

ดังนัน้ในการจัดท าเอกสารการขออนุมัตกิารใช้ที่ดินควรต้องมีเอกสารไม่ต่ ากว่าเอกสารตามข้อที่  7 

และเพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ พิจารณางา่ยขึ้น  ควรมีเอกสารแสดงความเห็นชอบจาก

หนว่ยงานข้างเคียง  ในด้านผลกระทบเมื่อมีอาคารใหม่เกิดขึ้นมาในข้อที่  4 ด้วย 

 และเมื่อจัดท าเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้ว   น าส่งที่งานธุรการกองอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการ เพือ่เข้าขบวนการในการพิจารณาต่อไป 

 

 

3.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้ที่ดิน   

                (เลขานุการคณะกรรมการการใช้ที่ดินเป็นผู้ด าเนินการ) 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัตใิช้ที่ดิน  เป็นขั้นตอนที่กองอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ  ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1  โดยจะพิจารณา

ถึงเอกสารที่จ าเป็น    ในการประกอบการพิจารณาอนุมัตใิห้ใช้ที่ดิน    ในส่วนนีห้ากเอกสารใดไม่ครบถ้วนก็
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จะด าเนินการประสานงานภายในให้น ามาส่งเพิ่มเติม  หรอืหากไม่ได้รับความรว่มมือ  ก็จะส่งเอกสารทั้งชุด

กลับเพื่อให้ปรับปรุงแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาใหม่อีกครั้ง 

ส่วนใหญ่จากการตรวจสอบโดยกองอาคารและสาธารณูปการจะพบข้อบกพร่องหลักของเอกสารที่  

ผังบริเวณแสดงต าแหน่งของพื้นที่ที่จะขอใช้   ขนาดของพืน้ที่ดินที่จะขอใช้  และขนาดของอาคารที่จะ

ก่อสร้างเป็นหลักและเป็นปัญหาในการพิจารณาอยู่เสมอมา  เนื่องจากไม่มีความชัดเจนและสัดส่วนไม่เป็นไป

ตามสภาพพื้นที่ในสถานที่จริง  ดังนัน้เพื่อในเกิดข้อผดิพลาดนอ้ยลง  หน่วยงานที่ต้องการใช้ที่ดินควรจะดาว

โหลด ผังหรือแผนที่ที่นา่เชื่อถือได้จาก Google  earth, Pointasia  หรอือื่นๆ  เพื่อประกอบผังให้ชัดเจน   และ

ในบางจุดอาจแนบรูปถ่ายสถานที่ก่อสร้าง  มาร่วมประกอบการพิจารณาก็ได้  ทั้งนี้จะท าให้คณะกรรมการ

เห็นภาพได้อย่างชัดเจนโดยได้ตอ้งเดินทางไปดูสถานที่ด้วยตนเอง 

เมื่อเอกสารดังกล่าวครบถ้วน  เลขานุการกรรมการฯ จะเสนอประธานคณะกรรมการเพื่อนัดประชุม

พจิารณาต่อไป 

 

3.3.3   ขั้นตอนที่ 3 การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดิน 

      (คณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดิน เป็นผู้ด าเนินการ) 

 

การประชุมของคณะกรรมการใช้ที่ดิน  แบ่งออกเป็นระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
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ในการประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดับขอบระเบียบวาระโดย 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

เป็นเรือ่งที่ประธานคณะกรรมการ  เลขานุการ   หรอืกรรมการ  แจง้เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย

ฯ  การจัดท า Mater Plan  ค าสั่งต่างๆ   และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการใช้ที่ดิน   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เป็นการให้คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องสืบเนื่อง 

เป็นการพิจารณาเรื่องสบืเนื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งในส่วนนีอ้าจต้องมีผู้เข้าชี้แจง

เหมอืนกับระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณา 

เป็นการพิจารณาเรื่องการขออนุมัติใชท้ี่ดนิโดย ในหนว่ยงานที่ขอใช้สง่ตัวแทนมาชี้แจงถึงเหตุผล 

ความจ าเป็นในการขอใช้ที่ดิน  ต าแหนง่ที่ตั้ง  ขนาด รูปร่างและสัดส่วนของอาคาร  แหลง่งบประมาณ และ

อื่นๆ  โดยผู้ช้ีแจงจะต้องตอบค าถามของคณะกรรมการจนเป็นเข้าใจแล้ว  คณะกรรมการจะพิจารณาตาม

เหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสมในการใชพ้ืน้ที่ และอื่นๆ แล้วแจ้งผลการพิจารณาในทราบในภายหลัง

อีกครั้ง 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการใชพ้ื้นที่  เหตุผลความ

จ าเป็น   ความปลอดภัย  โซนการใชง้านของที่ดิน  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ  โดยจะพิจารณาได้

ภายในการประชุมครั้งเดียว ตอ่เมื่อหน่วยงานที่ขออนุมัติใชท้ี่ดนิได้ศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ แลว้ดังนี้ 

- โซนพืน้ที่การใชง้านตรงกับแผนของมหาวิทยาฯ 

-  ได้ตรวจสอบระยะปลอดภัยต่างๆแล้วเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการก่อสร้างอาคาร  

กฎกระทรวง เทศบัญญัติฯ และกฎหมายอื่นๆ  

- ได้ตรวจสอบระยะความสูงปลอดภัยในการเดินอากาศ 
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- ผลกระทบต่ออาคารหรอืหน่วยงานข้างเคียง(เอกสารแสดงการรับทราบว่าจะมีการปลูก

สร้างอาคารจากหนว่ยงานข้างเคียง) 

- ฯลฯ 

3.3.4  ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการประชุมเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี 

                 (เลขานุการคณะกรรมการฯเป็นผู้ด าเนินการ) 

 

หลงัจากการประชุมคณะกรรมการสิน้สุดลง เลขานุการคณะกรรมการจะสรุปรายงานการประชุม

เสนอผา่นประธานคณะกรรมการฯเสนออธิการบดีเพื่อใหค้วามเห็นชอบหรอืสั่งการเป็นอย่างอื่น แล้ว

เลขานุการคณะกรรมการจะน ามาแก้ไขใหถู้กต้อง และเสนออธิการบดีเห็นชอบหรอือนุมัตอิีกครั้ง   เมื่อ

อธิการบดีเห็นชอบหรอือนุมัติแล้ว  เลขานุการคณะกรรมการจะท าหนังสือเวียนลงนามโดยอธิการบดีหรอื

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบฯ ส่งผลการพิจารณาถึงหนว่ยงานที่ขอใช้ที่ดินต่อไป 

 

3.3.5  ขั้นตอนที่ 5 การแจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติใช้ที่ดิน 

                (เลขานุการคณะกรรมการฯเป็นผู้ด าเนินการ) 

 

เมื่ออธิการบดีเห็นชอบหรอือนุมัตแิล้ว  เลขานุการคณะกรรมการจะท าหนังสือเวียนลงนามโดย

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบฯ ส่งผลการพิจารณาถึงหนว่ยงานที่ขอใช้ที่ดนิต่อไป 
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บทที่ 4  

ตัวอย่างเอกสารในการขออนุมัตใิช้ที่ดิน 

  

เอกสารที่ตอ้งน าเข้าพิจารณาในการใชท้ี่ดินมดีังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 

- เหตุผลความจ าเป็น 

- ผังบริเวณแสดงต าแหน่งของพื้นที่ที่จะขอใช้แบบชัดเจน 

- ขนาดของพื้นที่ดินที่จะขอใช้  และขนาดของอาคารที่จะก่อสร้าง 

- วงเงินงบประมาณในการด าเนินงาน,  แหล่งงบประมาณ  หรืออยู่ระหว่างการจัดท า

โครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ 

- รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) 

- เอกสารแสดงความยินยอมหรอืรับทราบ ของผู้ใช้อาคารข้างเคียง(ถ้ามี) 

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใชท้ี่ดนิ 

เอกสารวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และเหตุผลความจ าเป็น วงเงนิงบประมาณ แหลง่

งบประมาณ หนว่ยงานผู้ขอใช้ที่ดิน สามารถชี้แจง้ได้โดยตรงในหนังสือน ายื่นค าขอ หรอืแนบเป็นรายละเอียด

หลังหนังสอืยื่นค าขอ   

ผังบริเวณแสดงต าแหน่งของพื้นที่ที่จะขอ ต้องเป็นผังแสดงพืน้ที่บริเวณที่จะขอใช้พื้นที่ดินให้ชัดเจน 

ดังตัวอย่าง รูปที่ 4.3 
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รูปที่ 4.1 แผนที่แสดงต าแหนง่อาคารที่ของอนุมติการใช้ที่ดิน 

 

ขนาดของพื้นที่ดินที่จะขอใช้ และขนาดของอาคารที่จะก่อสรา้ง คือการขยายต าแหนง่ของพื้นที่ที่จะ

ขอใช้โดยมีการแสดงต าแหน่งของอาคารที่จะก่อสร้าง  ต าแหนง่ของอาคารข้างเคียง และทางเข้าออกใช้

ชัดเจน  ดังรูปที่ 4.2   เอกสารส่วนนี้เป็นส่วนที่ใชใ้นการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นหลัก  และ

เพื่อให้การพิจารณาสะดวกขึน้หนว่ยงานผู้ขอน่าจะมีการศกึษา กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 

ระเบียบฯ และประกาศของมหาวิทยาลัยมาแล้ว  เพื่อที่คณะกรรมการฯจะไปพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว โดย

พิจารณาเฉพาะส่วนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลักเท่านั้น  

อาคารท่ีขออนุมัติก่อสร้าง 
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อาคารวิจัยนิวตรอนฯ
ห้องเคร่ืองเร่งอนภุาคอาคาร ไออนบีมเทคโนโลยี

อาคาร ไออนบีมเทคโนโลยี

ห้องปฎิบัติการ
4.0x5.5 เมตร

?0.0 ม.

ห้องโถง เคร่ืองเร่งอนภุาค
?0.0 ม.

อาคาร ไออนบีมเทคโนโลยี

ห้องเคร่ืองเร่งอนภุาค

ทางเข้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

ทางเข้าอาคาร

อาคารเดิม

อาคารเดิม

อาคารเดิม

อาคารเดิม

อาคารเดิม

ผังบริเวณต ำแหน่งอำคำรไอออนบมี

พื้นทีอ่าคารเทคโนโลยีไออ้อนบีม
ทีก่่อสรา้งใหม่

12.35 2.68

7.4
4

27
.35

3.00

1.20

9.35

 

รูปที่ 4.2 แสดงต าแหนง่พื้นที่ดิน ขนาดของอาคาร ระยะหา่งระหว่างอาคาร และอื่นๆ 

 

 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม(ถ้ามี) ตามตัวอย่างรูปที่ 4.3-4.9 จะประกอบไปด้วย แปลนอาคาร รูป

ด้านอาคาร  รูปตัดอาคารและอื่นๆ  ใช้ในการประกอบการพิจารณาในด้านความเหมาะสมในการใชอ้าคาร  

การป้องกันอัคคีภัย  กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ 

 

ระยะห่างจากถนน 
ขนาดของอาคาร 

ขนาดของอาคาร 

ระยะห่างระหว่างอาคาร 
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รูปที่ 4.3 แปลนอาคารช้ันที่ 1 

 

รูปที่ 4.4 แปลนอาคารช้ันที่ 2 
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รูปที่ 4.5 แปลนอาคารช้ันที่ 3 

 

 

รูปที่ 4.6 แปลนหลังคา 
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รูปที่ 4.7 รูปด้านของอาคาร 

 

 

รูปที่ 4.8 รูปด้านของอาคาร 
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รูปที่ 4.9 รูปด้านของอาคาร 

 

เอกสารแสดงความยินยอมหรอืรับทราบ ของผู้ใช้อาคารข้างเคียง(ถ้ามี) ใช้ประกอบการพิจารณา

ผลกระทบของการก่อสร้างอาคารที่จะเกิดกับอาคารข้างเคียง  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างอาคารที่

ขออนุมัตใิช้ที่ดิน   และเพื่อใหเ้อกสารค าขอใช้พื้นที่ดินในการก่อสร้างอาคารครบถ้วนและไม่เกิดปัญหาและ

ความลา่ช้าในการขออนุมัติการขอใชพ้ืน้ที่ดิน ส่วนงานที่ขอตอ้งตรวจสอบเอกสารและรับรองเอกสารตาม

เอกสารในหน้าถัดไป  ซึ่งท าให้เอกสารในการขอมีความเรียบร้อยสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณา ไม่ท าให้

เกิดความล่าช้าและไม่ต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอกีต่อไป 

 

 

 

 

 

 



25 

 

หนังสือรับรองเอกสารของหัวหน้าส่วนงาน 

 

เขียนที่.............................................................. 

วันที.่........เดือน...........................พ.ศ............... 

โดยหนังสอืฉบับนี้ ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ.................ป ี

เป็นหัวหนา้ส่วนงาน................................................................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารและพืน้ที่ในการขออนุมัตกิ่อสร้างอาคารแล้วดังนี้ 

ด้านเอกสาร  

- มีเอกสารแผน่ที่ต าแหน่งที่ดิน 

- มีเอกสารผังบล็อกที่ดนิที่ขอปลูกสร้าง พร้อมระยะห่างจากอาคารและถนน 

- มีขนาดของพื้นที่อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้าง 

- เอกสารอื่นๆ................................................................................................................................... 

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

ด้านพืน้ที่ดิน 

- พื้นที่ดินที่ขอปลูกสร้างอาคารสามารออกแบบให้รองรับ พระราชบัญญัติ , กฎกระทรวง , กฎหมาย , เทศ

บัญญัติ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและการใช้สอยอาคาร โดยเฉพาะในด้านการป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัย 

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 

- พืน้ที่ดังกล่าวไม่ซ้อนทับหรอืท าใหเ้กิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย 

- พื้นที่ดังกล่าวไม่มีส่วนงานข้างเคียง  หรือมีส่วนงานข้างเคียงทั้งนี้ได้ท าเอกสารแสดงความยินยอมหรือ

รับทราบ ของผูใ้ช้อาคารขา้งเคียงมาแล้ว จ านวน...........................ฉบับ 

- พืน้ที่ดังกล่าวเป็นไปตามแผนการใชพ้ืน้ที่ดินของมหาวิทยาลัย 

 

ตามแผนผังบริเวณ แบบร่าง  ที่ขา้พเจา้ได้แนบมาพร้อมเรื่องราวอนุญาตใช้พื้นที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน 

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

 

 

                 (ลงช่ือ).........................................................หัวหนา้ส่วนงานฯ 

(.........................................................) 
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เอกสารอ้างอิง 

 

- หนังสือแจง้เวียนที่ ศธ 6392(8) ว 0949  วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- หนังสือแจง้เวียนที่ ศธ 0515(3) ว 1667  วันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่องการขอใช้

ที่ดนิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0274/2552 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา

การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2-61 ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่

เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ งานควบคุมจราจรทางอากาศ กองการสื่อสารและ

จราจรทางอากาศ 


