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ค าน า 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับที่ 2 ที่ท าการแก้ไขจากฉบับแรกจากการประชุมสัมมนาในวันที่ 24

มิถุนายน 2555 โดยท าการแก้ไขเพิ่มเตมิจากเอกสารฉบับแรกที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดท า

เอกสารขออนุมัตริูปแบบรายการ เพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีลงนามอนุมัตใินเชิงนโยบายในการก่อสร้าง ต่อเตมิ ปรับปรุงหรอืซ่อมแซมอาคารที่เป็นไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย   และเพื่อให้หนว่ยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ข้าใจถึงเอกสาร  ความ

รับผิดชอบ  และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการจัดท ารูปแบบรายการเพื่อยื่นขออนุมัตริูปแบบรายการ     

ผูเ้ขียนได้อา้งถึงเอกสารพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง เทศบัญญัติของเทศบาล

นครเชยีงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง   มาในที่นี้ดว้ยทั้งนีเ้พื่อให้ผูท้ี่ตอ้งการยื่นขออนุมัติรูปแบบรายการเข้าใจถึงวธิีการ

ท างาน ความรับผดิชอบ กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่การจัดท ารูปแบบรายการจะได้

ถูกต้อง ตามขั้นตอนปฏิบัติและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะได้รับการอนุมัตติ่อไป 

ผูเ้ขียนหวังว่าคู่มอืฉบับนีค้งเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่านผู้อ่าน  และ

ผูส้นใจไม่มากก็น้อย  ซึ่งหากข้อตชิม สงสัย  หรอืมีปัญหาใดๆ เพิ่มเตมิ หรอืติชมสามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่

งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย  โทร 053-

943179 หรอื 053-943197 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฯ  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ  และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุ่กท่านที่ใหข้้อมูลจนท าให้คู่มือฉบับนีส้ าเร็จด้วยดี  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ 

ที่นี้   

                                                     นิคม     บัววังโป่ง 

        15 มีนาคม 2555 
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บทที่ 1 

บทน า 

  

1.1 ที่มาของคู่มือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ด้มอบหมายให ้ งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และ

สาธารณปูการ ส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบรายการเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  ที่สว่นงาน

ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยื่นขออนุญาตรูปแบบรายการเพื่อน าไปก่อสร้าง ตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร ในการท างานงานออกแบบและก่อสร้าง พบปัญหาในการพิจารณาอนุมัติรูปแบบรายการและ

ประมาณราคา อันเนื่องมาจากการไม่ครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขออนุมัติรูปแบบรายการของหลาย

ส่วนงาน   หลายประการดังนี ้

     -  เอกสารการของรูปแบบรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน  ไม่สามารถน าไปก่อสร้างได้ เช่น ไม่มี

ต าแหน่งอาคาร  ขาดละเอียดของรูปแบบรายการ ขาดละเอียดของวัสดุที่ใช้  มีการขัดแย้งกันเองในส่วน

ของรูปแบบรายการ  เป็นต้น 

     -  ไม่มีผูล้งนามในรูปแบบรายการ เพื่อเป็นผู้รับผดิชอบในการออกแบบ เขียนแบบรูปแบบ

รายการ   ไม่มีผูร้ับผิดชอบในด้านความแข็งแรงของอาคาร(วิศวกร)   ไม่มีผู้รับผดิชอบในด้านการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของอาคาร(เจ้าของอาคาร)  ไม่มีผูร้ับผิดชอบในด้านความเรยีบร้อย     

สวยงาม(สถาปนิก)  และอื่นๆ  

     -  ประมาณราคา ไม่เป็นไปตามประกาศ และหนังสือเวียนเรื่อง ราคากลาง และไม่มี

ผูร้ับผิดชอบลงนามเป็นผู้ประมาณราคา 

และอื่นๆ   เป็นต้น 
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ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการอนุมัตแิบบล่าช้า เพราะส่วนงานจะต้องน าไปปรับแก้เพื่อให้ถูกต้อง

ครบถ้วนก่อน  จึงจะได้รับการอนุมัติ  ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการใชง้บประมาณตามมา  เพื่อแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว  งานออกแบบและก่อสร้าง  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนีข้ึน้มา

เพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบรายการ  

การประมาณราคา  ที่ถูกต้องและสมบูรณ์  เพื่อลดปัญหาและความล่าช้าในการอนุมัตแิบบรูปรายการ   

 *** ดังน้ันการขออนุมัติแบบรูปรายการ จงึต้องผ่านการลงนามรับผิดชอบของผู้ด าเนินการ

เป็นขั้นตอน จากสถาปนิก วิศวกร ผู้เขียนแบบและประมาณราคา  เจ้าของอาคารหรอืหัวหน้าส่วน

งาน โดยต้องลงนามรับรองให้เรียบร้อยก่อน (ตามเอกสาร 1-5ในภาคผนวก) ก่อนเสนออธกิารบดี

เพื่ออนุมัติต่อไป *** 

 

1.2 ความรับผิดชอบในการอนุมัตริูปแบบรายการ 

 

งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย  ได้มกีารตรวจสอบรูปแบบรายการ และประมาณราคา  ดังนี้   

1. มีรูปแบบรายการต้องขอ้มูลต่างๆครบถ้วนตามพืน้ฐานให้การออกแบบ และเขยีนแบบ เช่น มี

แผนที่ ผังบริเวณต าแหน่งอาคาร แปลน รูปด้าน รูปตัด และรายการละเอียดต่างๆ ครบถ้วน 

2. มีผู้ลงนาม สถาปนิก  วิศวกร  เจ้าของอาคาร ที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด   

3. มีประมาณราคาที่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ   

4. มีรายละเอียดประกอบแบบและข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบรายการฯที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะ

น าไปก่อสร้างได้   

5. มีการก าหนดวัสดุที่ใชใ้นการก่อสร้างอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 ผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่า 

6. ส าคัญที่สุดคือเป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
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แล้วจึงน าเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่พื่ออนุมัติเท่านั้น   

ดังนัน้การอนุมัติรูปแบบรายการของมหาวิทยาลัยฯ   จึงเป็นการรับทราบและอนุมัติในเชงิ

นโยบายด้านการบริหารงาน   ให้มีการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น      ความรับผดิชอบในรูปแบบ

รายการทั้งหมด ผูเ้ขียนแบบ ออกแบบ  สถาปนิก  วศิวกร เจ้าของอาคาร  สว่นงานเจ้าของอาคาร  ยังคง

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในข้อขัดแย้งของรูปแบบรายการ  ข้อผิดพลาดในรูปแบบรายการ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น  

โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบรายการฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 

กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาศ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติภัย   อัคคีภัย  

การใชง้านของคนชราและผู้พิการ  เป็นต้น   

 

1.3  การท าให้เป็นไปตามกฎหมาย 

    

การยื่นขออนุมัติรูปแบบรายการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เป็นการตรวจสอบการท างานภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ท่านั้น  ความรับผดิชอบในการขออนุญาตการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ยังคงเป็นหนา้ที่ของสว่นงานที่เป็นเจ้าของอาคารที่จะก่อสร้าง  สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ที่จะต้อง

รับผิดชอบขออนุญาตหนว่ยงานของรัฐอื่นๆใหค้รบถ้วน  เชน่  ขออนุญาตการท่าอากาศยาน กระทรวง

คมนาคมในด้านความสูงของอาคารในรูปแบบรายการ   และแมว้่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจากเทศบาลฯ หรอืเจา้พนักงานท้องที่ ตาม

กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผอ่นผันฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 แตย่ังต้อง

รับผิดชอบในการแจ้งว่ามีการก่อสร้างอาคารในพืน้ที่เทศบาลฯ แก่เจ้าพนักงานท้องที่ทราบอยู่ เป็นต้น 
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บทที่ 2 

การขออนมุัตริูปแบบรายการของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

 2.1 ลักษณะรูปแบบรายการ 

       

 ลักษณะของรูปแบบรายการที่จะขออนุมัต ิต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 แบบ  

ดังตอ่ไปนี ้

1. แบบของอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรอือาคารที่ต่อเติมเพิ่มโดยใช้พืน้ที่ของมหาวิทยาลัย 

2. แบบของงานปรับปรับหรือซ่อมแซมภายในอาคาร โดยไม่มีการใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

จากเดิม 

3. แบบของงานครุภัณฑท์ี่เป็นครุภัณฑ์ที่ตอ้งมรีูปแบบรายการ 

4. งานครุภัณฑ์ที่มีแบบส าเร็จรูปอยู่แล้ว  (ส่วนนี้ไม่ต้องขออนุญาต) 

 

 

2.2 แบบของอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่ต่อเติมเพิ่มโดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 

แบบของอาคารที่ก่อสรา้งใหม่ หรอือาคารที่ต่อเติมเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

หมายถึง อาคารที่ท าการก่อสร้างหรอืเติมตอ่ใหม่ ที่ตอ้งใชพ้ืน้ที่ดินของมหาวิทยาลัยในการก่อสร้าง

อาคาร  เป็นการก่อสร้างอาคารขึน้มาใหม่ไม่ได้ใชอ้าคารเดิมในการก่อสร้างหรอืปรุงปรับ  แบบรูป

รายการในส่วนนีก้ารขออนุมัตริูปแบบรายการจะต้องผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการพิจารณาการใช้

พืน้ที่ดินก่อนและเมื่อได้รับอนุมัตกิารใชพ้ื้นที่ดินแลว้จึงจะขออนุมัติแบบรูปรายการเพื่อนน าไปก่อสร้าง

ได้  แบบรูปรายการของอาคารลักษณะนี้มักจะเป็นการเขียนแบบ  ออกแบบใหม่ทั้งหมด  โดยต้องใช้
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ผูเ้ขียนแบบ  ออกแบบ สถาปนิก  วิศวกร จากการขอความร่วมมอืหนว่ยงานของรัฐ  หรือจ้างเอกชนใน

การออกแบบ 

 

2.3 แบบของงานปรับปรุงหรือซ่อมแซมภายในอาคาร โดยไม่มกีารใช้พื้นที่ดินของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากเดิม 

แบบของงานปรับปรุงหรอืซ่อมแซมภายในอาคาร  โดยไม่มกีารใชพ้ื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึน้จากเดิม  หมายถึง  แบบของงานปรับปรุงหรอืซ่อมแซมที่อยู่ภายในอาคารไม่มสี่วนใดส่วนหนึ่งยื่น

ออกมานอกอาคารที่มีอยู่เดิม  ดังนั้นจึงไม่ได้มีการใชพ้ื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  แบบในส่วนนี้จงึ

ไม่จ าเป็นต้องผา่นคณะกรรมการพิจารณาการใชพ้ื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย   แบบดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น

สองแบบคือ  

- แบบปรับปรุงหรอืซ่อมแซมอาคารเดิม โดยมีการลักษณะและหน้าที่ของการใชง้านยังคงเดิม

อยู่  ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของอาคารแต่อยา่งใด  เพียงแต่จัดท าด้าน

สถาปัตยกรรม  และงานระบบต่างๆ ให้เรียบร้อยสวยงามและใช้งานได้ดีตรงตาม

วัตถุประสงค์มากขึ้นเท่านัน้  แบบในส่วนนีผู้ร้ับผดิชอบในรูปแบบรายการ อย่างน้อยจะ

ประกอบไปด้วย ผู้เขียนแบบ ออกแบบ และประมาณราคา สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของ

งาน เป็นต้น 

- แบบปรับปรุงหรอืซ่อมแซมอาคารเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและหน้าที่ของการใช้

งานของอาคารโดยสิน้เชิง    เช่น เปลี่ยนจากห้องเรียนเป็นหอ้งสมุด  ห้องธุรการเป็นหอ้ง

เก็บของ  หรอืเป็นหอ้งระบบไฟฟ้า  เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชง้านของอาคาร

ดังที่กล่าวมา   ท าให้การรับน้ าหนักของอาคารเปลี่ยนไป ดังนัน้แบบในส่วนนี ้ นอกจากจะ

ประกอบไปด้วย ผู้เขียนแบบ ออกแบบ และประมาณราคา สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของ

งาน ที่ตอ้งลงนามให้รูปแบบรายการแลว้  ยังต้องมเีอกสารและผูร้ับรองการเปลี่ยนแปลง

การใชง้านและเหตุผลประกอบ  และต้องรับรองว่าไม่ท าใหโ้ครงสร้างเดิมเสียหายหรอืไม่
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สามารถรับน้ าหนักได้  รวมทั้งการก าหนดรูปแบบรายการข้างต้นเป็นไปตามกฎหมาย และ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ด้วย 

 

2.4 แบบของงานครุภณัฑ์ที่เป็นครุภณัฑ์ที่ต้องมรีูปแบบรายการ 

 

แบบของงานครุภัณฑท์ี่เป็นครุภัณฑ์ที่ตอ้งมรีูปแบบรายการ  หมายถึง แบบงานครุภัณฑ์ใน

ลักษณะที่ตอ้งจัดท าหรอืสร้างขึ้นมาเอง  ตามลักษณะที่ส่วนงานต้องการ   ไม่มขีายส าเร็จในท้องตลาด จงึ

ต้องก าหนดเป็นแบบรูปรายการขึ้นมา   แบบในส่วนนีผู้้รับผดิชอบในรูปแบบรายการ  และประมาณราคา 

หลักๆ จะเป็นผูอ้อกแบบและประมาณราคา  และมีวิศวกรลงนามรับรองความแข็งแรงเป็นหลัก  นอกจากนี้

แล้วการรับรองของวิศวกรจะต้องครอบคลุมถึงต าแหน่งที่ตัง้ของครุภัณฑด์้วย  ถ้าครุภัณฑ์มเีป็นจ านวน

มากหรือมีขนาดใหญ่  และมีน้ าหนักมาก 

 

2.5 การขออนุมัติแบบรูปรายการ 

  

จากลักษณะของรูปแบบรายการที่แตกต่างกันการออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดรูปแบบ

รายการ และความรับผดิชอบเกี่ยวกับรูปแบบรายการจงึมคีวามแตกต่างกันด้วย  ในบทต่อๆไปจงึจะ

กล่าวถึงความรับผิดชอบในรูปแบบรายการ  ซึ่งจะกล่าวจึงผูท้ี่ตอ้งรับผดิชอบและลงนามให้ครบถ้วน

ก่อนที่จะขออนุมัตแิบบรูปรายการและประมาณราคา   รวมทั้งกล่าวถึงเอกสารที่ขออนุมัตทิี่ครบถ้วน

และลักษณะของแบบรูปรายการและประมาณราคาที่สมบูรณ์ที่พอจะน าไปก่อสร้างได้  และผ่านการ

อนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดความรับผิดชอบและเอกสารที่ขออนุมัติ 

 

 

3.1 แบบก่อสร้างอาคารที่สร้างใหม่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

   

3.1.1  ความรับผิดชอบในรูปแบบรายการ 

          

 ความรับผดิชอบในรูปแบบรายการของหน่วยงานเจ้าของโครงการและผูอ้อกแบบ ต้องมีดังนี้ 

1. ท าการส ารวจพื้นที่จริงและมีสัดสว่นพืน้ที่ที่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง 

2. ท าการส ารวจการรับน้ าหนักของดิน  และท าการออกแบบให้เป็นไปตามที่ดินสามารถรับน้ าหนักได้ 

3. ท าการส ารวจสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยที่กีดขวาง  และให้ประสานงานกองอาคารสถานที่

และสาธารณูปการในการก าหนดต าแหนง่การย้ายที่เหมาะสมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในส่วน

นีม้หาวิทยาลัยอาจไม่อนุมัติการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างและท าให้เกิดปัญหาด้านสาธารณูปการ

ตามมา 

4. ท าการส ารวจสาธารณูปโภคใกล้เคียงที่จะต่อเช่ือมกับอาคารที่ออกแบบ และท าการออกแบบการ

ต่อเช่ือมให้ครบถ้วน  ทั้งนีใ้หป้ระสานงานกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการในการก าหนดจุด

ต่อเช่ือมที่เหมาะสมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

5. การออกแบบต้องไม่ผดิกฎหมายควบคุมอาคาร   โดยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารฯ กฎกระทรวง เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง

ก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และอื่นๆ ใหค้รบถ้วน 
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3.1.2  เอกสารที่ขออนุมัติ 

           

เอกสารที่ขออนุมัติ  ต้องประกอบด้วย 

1. เอกสารการได้รับการอนุมัตกิารใชพ้ืน้ที่ดินของมหาวิทยาลัย 

2. เอกสารต่างๆและรูปแบบรายการ ที่ประกอบด้วย 

    2.1  ชื่อโครงการ 

    2.2  แหลง่งบประมาณ 

    2.3 ผูอ้อกแบบ ผูเ้ขียน สถาปนิก วิศวกร ที่มอี านาจลงนามรับผิดชอบในรูปแบบรายการ 

  2.4  ชื่อผูร้ับผิดชอบโครงการ  ต าแหนง่ของผูร้ับผิดชอบโครงการ 

  2.5 คณบดีหรอืผูเ้จ้าของอาคาร ลงนามเห็นชอบในรูปแบบรายการ 

2.6  มีผู้ลงนามตามข้อ 2.3  2.4 และ 2.5 ลงนามรับรองตรวจสอบรูปแบบรายการแลว้

ว่ารูปแบบรายการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง 

เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชยีงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนด

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย 

  2.7 มีช่องตรวจ ส าหรับงานออกแบบและก่อสร้าง ตรวจความสมบูรณ์ น าไปก่อสร้างได้ 

  2.8 มีช่องอนุมัติเชิงนโยบาย ส าหรับรองอธิการฯลงนามอนุมัติผ่านเชิงนโยบาย 

 3. ผังต าแหน่งโครงการในแผนที่มหาวิทยาลัย 

 4. ผังบริเวณอาคารที่จะก่อสร้างและอาคารข้างเคียงรวมทั้งต าแหนง่สาธารณูปโภคภายนอก 

 5. รูปแบบของอาคารโดยสมบูรณ์(Working drawing) โดยอย่างต่ าจะต้องมี  

5.1 ด้านสถาปัตยกรรม 

          - แปลนแต่ละชั้นของอาคาร   

- รูปด้านในทิศตา่งๆ  

-  รูปตัดอย่างน้อย 1 แนว   

-  ส่วนขยายส าคัญในด้านสถาปัตยกรรม เช่น ประตู หนา้ต่าง เป็นต้น 

- อื่นๆ ในด้านสถาปัตย์ 

5.2 ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
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          - แปลนโครงสร้างในแต่ละช้ันของอาคาร   

-  รูปตัดขยายโครงสร้างต่าง ๆ   

-  อื่นๆ ในด้านโครงสรา้ง 

5.3 ด้านงานระบบ(ไฟฟ้า ประปา สุขาภบิาล น้ าเสีย ปรับอากาศ เครื่องกล และ

ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น) 

          - แปลนงานระบบในแต่ละช้ันของอาคาร   

-  รูปตัดขยายงานระบบต่างๆ   

-  อื่นๆ ในด้านงานระบบ 

   5.4 อื่นๆ (เพื่อให้รูปแบบรายการครบถ้วน) 

โดยในแตล่ะแผน่จะต้องมี ผู้เขียนแบบ  สถาปนิก วิศวกร  ที่มสีิทธิในการลงนาม

รับรองรูปแบบรายการ ลงนามรับผดิชอบในรูปแบบรายการมาอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้คณบดีหรือ

หัวหนา้หนว่ยงานจะต้องลงนามเห็นชอบและรับผิดชอบในรูปแบบรายการครบถ้วนทุกแผน่ด้วย 

 

6. รายการประกอบแบบ (อาจอยู่ในรูปแบบรายการก็ได้) จะต้องสรุปขอบเขตของงาน และวัสดุที่

ใช้ใหชั้ดเจน  โดยระบุไม่ต่ ากว่า 3 ผลติภัณฑ์ และให้มี “หรอืเทียบเท่าไว้ ”เพื่อป้องกันปัญหา

ในการขอใชว้ัสดุ และอื่นๆ 

7. รายการประมาณราคา  จะต้องมีผู้ประมาณราคาลงนามรับผดิชอบการประมาณราคาทุกแผน่ 

แบบฟอร์ม ที่ใชใ้นการประมาณราคาให้ใช้แบบฟอร์มประมาณราคา ปร.4  ตามมติ ครม.เมื่อ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.  0408.5/ว 9  ลว. 7 

มนีาคม  2550 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ 21 มนีาคม 2550   ใช้ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ตาม

หนังสือดว่นที่สุดที่ กค 0421.5/ว57 ล  วันที่ 13 มิถุนายน 2554   และใช้ค่า Factor F

ตามหนังสอืด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว27 ล  วันที่ 4 เมษายน 2554 

8. อื่นๆ (ถ้ามี) 
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3.2 แบบปรับปรุงหรือซ่อมแซมภายในอาคาร  โดยไม่มกีารใช้พื้นทีด่ินของมหาวทิยาลัย   

 

3.2.1  ความรับผิดชอบในรูปแบบรายการ 

 

ความรับผดิชอบในรูปแบบรายการของหน่วยงานเจ้าของโครงการและผูอ้อกแบบต้องมดีังนี้ 

1. การใชง้านอาคารจะต้องเป็นการใชง้านในลักษณะเดิม   หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้

งานจะต้องลงนามผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง และต้องมีรายการค านวณความสามารถ

ในการรับน้ าหนักของอาคารเดิมมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. การออกแบบต้องไม่ผดิกฎหมายควบคุมอาคาร   โดยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารฯ กฎกระทรวง เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง

ก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และอื่นๆ ใหค้รบถ้วน 

 

3.2.2  เอกสารที่ขออนุมัติ 

 

 เอกสารที่ขออนุมัติต้องประกอบด้วย 

1. เอกสารสรุปเหตุผลในการปรับปรุงซ่อมแซม  ลงนามโดยหัวหนา้หนว่ยงาน 

2. เอกสารต่างๆ และรูปแบบรายการ ที่ประกอบด้วย 

    2.1  ชื่อโครงการ 

    2.2  แหลง่งบประมาณ 

    2.3 ผูอ้อกแบบ ผูเ้ขียน สถาปนิก วิศวกร ที่มอี านาจลงนามรับผิดชอบในรูปแบบรายการ 

  2.4 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ต าแหน่งของผูร้ับผิดชอบโครงการ 

  2.5 คณบดีหรอืผูเ้จ้าของอาคาร ลงนามเห็นชอบในรูปแบบรายการ 

2.6  มีผู้ลงนามตามข้อ 2.3  2.4 และ 2.5 ลงนามรับรองตรวจสอบรูปแบบรายการแลว้

ว่ารูปแบบรายการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง 
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เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชยีงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนด

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย 

  2.7 มีช่องตรวจ ส าหรับงานออกแบบและก่อสร้าง ตรวจความสมบูรณ์ น าไปก่อสร้างได้ 

  2.8 มีช่องอนุมัติเชิงนโยบาย ส าหรับรองอธิการฯลงนามอนุมัติผ่านเชิงนโยบาย 

 3. ผังต าแหน่งโครงการในแผนที่มหาวิทยาลัย 

 4. ผังบริเวณอาคารและต าแหน่งอาคารที่จะปรับปรุง 

5. รูปแบบที่จะปรับปรุงโดยสมบูรณ์(Working drawing) โดยในแตล่ะแผน่จะต้องมี ผู้เขียนแบบ  

สถาปนิก วิศวกร  ที่มสีิทธิในการลงนามรับรองรูปแบบรายการ ลงนามรับผดิชอบในรูปแบบ

รายการมาอย่างครบถ้วน  ทั้งนีค้ณบดีหรือหัวหนา้หนว่ยงานจะต้องลงนามเห็นชอบและ

รับผิดชอบในรูปแบบรายการครบถ้วนทุกแผ่นดว้ย 

6. รายการประกอบแบบ (อาจอยู่ในรูปแบบรายการก็ได้) จะต้องสรุปขอบเขตของงาน และวัสดุที่

ใช้ใหชั้ดเจน  โดยระบุไม่ต่ ากว่า 3 ผลติภัณฑ์ และให้ม ี“หรอืเทียบเท่าไว้ ”เพื่อป้องกันปัญหา

ในการขอใชว้ัสดุ และคอรัปช่ัน 

7.รายการประมาณราคา  จะต้องมผีูป้ระมาณราคาลงนามรับผิดชอบการประมาณราคาทุกแผน่ 

แบบฟอร์ม ที่ใชใ้นการประมาณราคาให้ใช้แบบฟอร์มประมาณราคา ปร.4  ตามมติ ครม.เมื่อ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.  0408.5/ว 9  ลว. 7 

มนีาคม  2550 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ 21 มนีาคม 2550   ใช้ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ตาม

หนังสือดว่นที่สุดที่ กค 0421.5/ว57 ล  วันที่ 13 มิถุนายน 2554   และใช้ค่า Factor F

ตามหนังสอืด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว27 ล  วันที่ 4 เมษายน 2554 

8. หากเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของอาคาร จะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นใน

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชง้าน และมีวศิวกรตรวจสอบลงนามรับผดิชอบในด้านความมั่ง

คงแข็งแรงในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของอาคารดว้ย  ทั้งนี้หัวหน้าหนว่ยงาน

จะต้องรับผดิชอบให้มีลักษณะการใช้งานให้ถูกต้องตามที่วิศวกรได้ค านวณออกแบบไว้ดว้ย 
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3.3 งานครุภัณฑ์ที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ต้องมรีูปแบบรายการ 

  

3.3.1 ความรับผิดชอบในรูปแบบรายการ  

 

ความรับผดิชอบในรูปแบบรายการของหน่วยงานเจ้าของโครงการและผูอ้อกแบบต้องมดีังนี้ 

1. การใชง้านอาคารจะต้องเป็นการใชง้านในลักษณะเดิม   หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งาน

จะต้องลงนามผูร้ับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง และต้องมีรายการค านวณความสามารถในการรับ

น้ าหนักของอาคารเดิมมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ครุภัณฑต์้องมคีวามแข็งแรง และการออกแบบและติดตั้งต้องไม่ผดิกฎหมายควบคุมอาคาร   โดย

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง เทศบัญญัติของเทศบาลนคร

เชยีงใหม่ และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และอื่นๆ ให้

ครบถ้วน 

 

3.3.2   เอกสารที่ขออนุมัติ 

 

เอกสารที่ขออนุมัติต้องประกอบด้วย 

 

1. เอกสารต่างๆ และรูปแบบรายการ ที่ประกอบด้วย 

    1.1  ชื่อโครงการ 

    1.2  แหลง่งบประมาณ 

    1.3 ผูอ้อกแบบ ผูเ้ขียน สถาปนิก วิศวกร ที่มอี านาจลงนามรับผิดชอบในรูปแบบรายการ 

  1.4 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  ต าแหน่งของผูร้ับผิดชอบโครงการ 

  1.5 คณบดีหรอืผูเ้จา้ของอาคาร ลงนามเห็นชอบในรูปแบบรายการ 
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  1.6 มีช่องตรวจ ส าหรับงานออกแบบและก่อสร้าง ตรวจความสมบูรณ์ น าไปก่อสร้างได้ 

  1.7 มีช่องอนุมัตเิชิงนโยบาย ส าหรับรองอธิการฯลงนามอนุมัติผ่านเชิงนโยบาย 

 2. ผังต าแหน่งโครงการในแผนที่มหาวิทยาลัย 

 3. ผังบริเวณอาคารและต าแหน่งอาคารที่จะติดตั้งครุภัณฑ์ 

4. รูปแบบครุภัณฑโ์ดยสมบูรณ์(Working drawing) โดยในแตล่ะแผน่จะต้องม ีผูเ้ขียนแบบ  

สถาปนิก วิศวกร  ที่มสีิทธิในการลงนามรับรองรูปแบบรายการ ลงนามรับผดิชอบในรูปแบบ

รายการมาอย่างครบถ้วน  ทั้งนีค้ณบดีหรือหัวหนา้หนว่ยงานจะต้องลงนามเห็นชอบและ

รับผิดชอบในรูปแบบรายการครบถ้วนทุกแผ่นดว้ย 

5. รายการประกอบแบบ (อาจอยู่ในรูปแบบรายการก็ได้) จะต้องสรุปขอบเขตของงาน และวัสดุที่

ใช้ใหชั้ดเจน  โดยระบุไม่ต่ ากว่า 3 ผลติภัณฑ์ และให้ม ี“หรอืเทียบเท่าไว้ ”เพื่อป้องกันปัญหา

ในการขอใชว้ัสดุ และคอรัปช่ัน 

6. รายการประมาณราคา  จะต้องมผีูป้ระมาณราคาลงนามรับผิดชอบการประมาณราคาทุกแผน่ 

แบบฟอร์ม ที่ใชใ้นการประมาณราคาให้ใช้แบบฟอร์มประมาณราคา ปร.4  ตามมติ ครม.เมื่อ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550  แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.  0408.5/ว 9  ลว. 7 

มนีาคม  2550 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ 21 มนีาคม 2550   ใช้ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ตาม

หนังสือดว่นที่สุดที่ กค 0421.5/ว57 ล  วันที่ 13 มิถุนายน 2554   และใช้ค่า Factor F

ตามหนังสอืด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว27 ล  วันที่ 4 เมษายน 2554 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการพิจารณา 

 

4.1  ขัน้ตอนการพิจารณา และตรวจสอบแบบรูปรายการ 

 

ในการพิจารณาการขออนุมัติรูปแบบรายการมี  ขั้นตอนการพิจารณา และตรวจสอบแบบรูป

รายการ ดังตอ่ไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการขออนุมัตริูปแบบรายการ ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนแรกในการยื่นของ

อนุมัตแิบบรูปรายการ  ซึ่งส่วนงานที่ขอยื่นแบบรูปรายการจะต้องรับผดิชอบ ท าให้ครบถ้วนตามที่

กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบรายการที่สว่นงานยื่นมาทั้งหมด  ในส่วนนี้อยู่ใน

ความรับผดิชอบของงานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ส านักงาน

มหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก็น าสง่สว่นงานเพื่อเพิ่มเติมเอกสารให้

ครบถ้วนต่อไป 

3. ขั้นตอนการพิจารณาโดยอธิการบดี หรือรองฯที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นตอนที่พิจารณาเพื่อลงนาม

อนุมัตใินรูปแบบรายการ  ขั้นตอนนี้งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นผูน้ าเสนอ และหากมีข้อสั่งการใหเ้พิ่มเติมแก้ไข  ใน

กรณีเล็กน้อย  งานออกแบบและก่อสร้างฯ ก็จะน าส่งใหส้่วนงานที่ขออนุมัติท าการแก้ไขตามขอ้สั่ง

การนัน้ๆ 

4. ขั้นตอนการส่งผลการพิจารณาลงนาม  เป็นขั้นตอนที่  งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคาร

สถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย สรุปผลการพิจารณาลงนามของมหาวิทยาลัย  

ให้ส่วนงานที่ขออนุมตัิรูปแบบรายการเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



20 

 

ผังการขออนุมัติแบบรูปรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิม 

การเตรียมเอกสารในการขออนุมัตรูิปแบบรายการ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

อธิการบดพีจิารณา 

อธิการบดีเห็นชอบ ลงนาม 

แก้ไขตามข้อสั่งการ 

ท าหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาฯ ถึง

หนว่ยงานท่ีขออนุมัตรูิปแบบรายการ 

สิน้สุด 

เพิ่มเตมิเอกสาร 
ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
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4.2 ขัน้ตอนการพิจารณาลงนามเพื่อแจ้งตอ่เจ้าหนา้ท่ีท้องถิ่น 

 

เมื่อได้รับการอนุมัติแบบรูปรายการเพื่อน าไปก่อสร้างแล้ว  ส่วนงานที่เป็นเจ้าของอาคารยังต้อง

รับผิดชอบในการแจ้งการปลูกสร้างอาคารไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อทราบ เชน่  กฎกระทรวง ว่าด้วย

การยกเว้น ผ่อนผันฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550   ประกาศกระทรวงคมนาคม 

เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  และอื่นๆ  เป็นต้น  ในการพิจารณาการขอลงนามเพื่อยื่นเสนอต่อ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีขั้นตอนการพิจารณาดังตอ่ไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการขอขอลงนามเพื่อยื่นเสนอต่อเจา้หน้าที่ท้องถิ่น ขั้นตอนนี้เป็น

ขั้นตอนแรกในการยื่นของอนุมัติลงนามฯ   ซึ่งส่วนงานที่ขอยื่นเอกสารเพื่อลงนามฯ  จะต้อง

รับผิดชอบ ในการจัดท าแบบรูปรายการ ให้ครบถ้วนตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมา 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบรายการ  และเอกสารที่ต้องลงนามฯ ที่สว่นงานยื่น

มาทั้งหมด  ในส่วนนีอ้ยู่ในความรับผิดชอบของงานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก็น าส่งส่วนงานเพื่อ

เพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนต่อไป 

3. ขั้นตอนการพิจารณาโดยอธิการบดี หรือรองฯที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นตอนที่พิจารณาเพื่อลงนาม

อนุมัตใินเอกสารที่ตอ้งแจ้งเจา้พนักงานท้องถิ่น  ขั้นตอนนีง้านออกแบบและก่อสร้าง กองอาคาร

สถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นผูน้ าเสนอ และหากมีข้อสั่งการให้เพิ่มเตมิ

แก้ไข  ในกรณีเล็กน้อย  งานออกแบบและก่อสร้างฯ ก็จะน าส่งให้ส่วนงานที่ขออลงนามฯท าการ

แก้ไขตามขอ้สั่งการน้ันๆ 

4. ขั้นตอนการส่งผลการพิจารณาลงนาม  เป็นขั้นตอนที่  งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคาร

สถานที่และสาธารณูปการ ส านักงานมหาวิทยาลัย สรุปผลการพิจารณาลงนามของมหาวิทยาลัย  

ให้ส่วนงานที่ขออนุมัตริูปแบบรายการเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ผังการขอลงนามเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

การเตรียมเอกสารในการขอลงนามเพื่อย่ืนตอ่เจ้าพนักงานท้องท่ี 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

อธิการบดพีจิารณา 

อธิการบดีเห็นชอบ ลงนาม 

แก้ไขตามข้อสั่งการ 

ท าหนังสอืแจ้งผลการลงนามถึง

หนว่ยงานท่ีขอลงนามเพื่อย่ืนตอ่      

เจ้าพนักงานท้องท่ี 

สิน้สุด 

เพิ่มเตมิเอกสาร 
ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
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4.3 พระราชบญัญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

ส าหรับพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ที่เจา้ของอาคาร 

หัวหนา้หนว่ยงาน  ผู้ออกแบบ  ผูเ้ขียนแบบ  สถาปนิก และวิศวกร ที่ลงนามรับผดิชอบในรูปแบบรายการ 

จะต้องรับผดิชอบไม่ต่ ากว่าที่ระบุดังตอ่ไปนี้ 

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 

 

กฎหมายควบคุมอาคาร - กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) และฉบับ

ที่ 60 (พ.ศ. 2549) – การออกแบบโครงสรา้ง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) - 

ประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ จ านวนที่จอดรถ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) - ทีจ่อดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯด้วยลิฟต์, ระบบ

เคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) - ระบบ

ป้องกันอัคคีภัย, หอ้งน้ าและหอ้งสว้ม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจา่ยพลังงานไฟฟ้า

ส ารองกรณีฉุกเฉิน 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) - ระบบ

การระบายน้ า, การก าจัดขยะฯ 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)  แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) และ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) - ลักษณะอาคาร สว่นต่างๆ ของอาคาร ที่วา่งภายนอก แนว

อาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 

 

กฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พกิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 

2548 

 

กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้ดินที่รองรับอาคารในการ

ต้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ.2550 

 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

5.1 ความรับผิดชอบต่อแบบรูปรายการ 

 

การขออนุมัติแบบรูปและรายการตอ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แบ่งการท างานและการลงนามเพื่อ

รับผิดชอบการท างาน  ดังนี้ 

 

ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ 

1. จะต้องท าการส ารวจออกแบบตามสภาพพืน้ที่ที่มอียู่จริงขนาดและระดับของอาคารจะต้องชัดเจน

น าไปก่อสร้างได้อย่างไม่มปีัญหา 

2. จะต้องส ารวจความสามารถในการรับน้ าหนักของดิน และออกแบบให้เป็นไปตามสภาพที่จริงรับ

น้ าหนักได้ โดยก าหนดเสาเข็ม  ขนาดฐานรากใหเ้ป็นไปตามผลของการส ารวจ 

3. จะต้องออกแบบขนาด ระยะ ความสูง การรับน้ าหนัก และอื่นๆ ของอาคารใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง เทศบัญญัติและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

4. การประมาณราคาต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประมาณราคากลาง 

5. จัดบุคลากร สถาปนิก วิศวกร ลงนามรับผดิชอบในครบถ้วนตามพระราชบัญญัติฯ 
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ความรับผิดชอบของส่วนงานเจ้าของโครงการ 

1. ตรวจสอบการส ารวจ และการออกแบบของผูอ้อกแบบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง เทศบัญญัติและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2. ตรวจสอบการประมาณราคา และการลงนามของผูอ้อกแบบ วา่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 

3. ตรวจสอบการผา่นการอนุมัติการขอใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ 

4. ลงนามรับรองการตรวจสอบและรับผิดชอบรูปแบบรายการ ในฐานะเจ้าของอาคาร 

 

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยงานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่และ

สาธารณูปการ 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรูปแบบรายการว่าเพียงพอสามารถน าไปก่อสร้างได้หรือไม่ 

2. มีรายละเอียดของวัสดุที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่ 

3. มีประมาณราคาที่เป็นไปตาม หนังสือเวียนเรื่องประมาณราคากลางหรอืไม่ 

4. มีการลงนามรับรองที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ หรอืไม่ 

การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเบือ้งต้น  เพื่อน าเสนออธิการบดีอนุมัติรูปแบบรายการในเชิง

นโยบายเท่านั้น  ไม่ใช่การรับผดิชอบในรูปแบบรายการที่ผู้ออกแบบเป็นคนก าหนด  ดังนั้นความ

รับผิดชอบในรูปแบบรายการทั้งหมดจึงยังเป็นของผูอ้อกแบบฯ และเจ้าของอาคารผูซ้ึ่งต้องการสร้าง

อาคารดังกล่าวเพื่อมาใช้งาน 

ความรับผิดชอบของอธิการบดี หรอืผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจ  คือลงนามอนุมัติรับทราบว่ามีการ

ก่อสร้างในเชิงนโยบายเท่านั้น 
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5.2  เอกสารที่ขออนุมัติแบบรูปรายการ 

 

เอกสารที่ขออนุมัติแบบรูปรายการอย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  เอกสารของสว่นงานที่ยื่นค าขอ 

(2) หนังสือรับรองแบบรูปรายการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของหัวหน้าส่วนงานฯหรือผู้แทน 

(3) หนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนงานฯหรอืผู้แทน 

(4) หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกร 

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ 

(5) หนังสือรับรองของผูป้ระมาณราคา 

(6) แบบรูปรายการ  และรายการประกอบแบบที่ลงนามแล้วทุกแผน่ 

(7) ประมาณราคา ปร.4 ที่ผู้ประมาณราคาลงนามแล้วทุกแผน่ 

        ในกรณีของอาคารที่ต้องมีสถาปนิกและวศิวกรสายอื่นๆด้วยจะต้องเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาปัตยกรรม ระดับสามัญ

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ 

- หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรต่างๆ ระดับสามัญวิศวกร 

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ 

ในกรณีขอมหาวิทยาลัยลงนามเพื่อตดิต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องมเีอกสารที่รับรองว่าได้

ตรวจสอบแบบรูปรายการแล้ว ผ่านกฎหมายตามที่ขอต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนัน้ๆ ต้องตรวจสอบ เช่น 

ขอก่อสร้างอาคารในเขตการบิน ตอ้งมเีอกสารรับรองระยะห่างจากหัวหรอืปลายรันเวย์และความ

สูงของอาคารต้องผา่นมาตรฐานที่การบินฯ ก าหนด เป็นต้น 
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ภาคผนวก 

  ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองแบบรูปรายการ 
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หนังสือขออนุมัติแบบรูปรายการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

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

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

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

ขออนุมัตริูปแบบรายการ ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้าง 

อาคาร..................................................................................................................................................... 

ใช้ประโยชน์เพื่อ....................................................................................................................................... 

มีผู้ออกแบบฯ ดังต่อไปนี้ 

1     ............................................................................................ผูเ้ขียนแบบ 

2    .............................................................................................ผูป้ระมาณราคา 

3    ............................................................................................สถาปนิก 

4    .............................................................................................วิศวกรโยธา 

5    ..............................................................................................วิศวกรไฟฟ้า 

6     .............................................................................................วิศวกรเครื่องกล 

7    ............................................................................................วิศวกรสุขาภบิาล 

8    ............................................................................................  อื่นๆ 

ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้างที่ขา้พเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แลว้ ซึ่ง

แนบมาพรอ้มเรื่องราวอนุญาตปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

 

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

(.........................................................) 

 

 

เอกสาร ๑ 
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หนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนงาน 

 

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

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

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

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

ขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าส่วนงานเจา้ของ 

อาคาร..................................................................................................................................................... 

ส่วนงาน.................................................................................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าอาคารดังกล่าว  แล้วดังนี้ 

ด้านกฎหมาย 

- อาคารดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผัง

เมือง,กฎกระทรวง ทุกฉบับ,เทศบัญญัติ  และขอ้บัญญัติ ของเทศบาล,ประกาศกระทรวงมหาดไทย,

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว 

ด้านผู้ออกแบบ   

- ได้ส ารวจพื้นที่ก่อสร้างและวางผังอาคารทั้งขนาดและระดับ ให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างแล้ว 

- ได้ตรวจสอบและย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางอาคาร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคภายนอกที่

รองรับอาคารแลว้ 

- ได้ตรวจสอบและออกแบบการรับน้ าหนักของดิน ใหเ้ป็นไปตามสภาพของดนิที่สถานที่ก่อสรา้งแล้ว 

ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้างที่ขา้พเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แลว้ ซึ่ง

แนบมาพรอ้มเรื่องราวอนุญาตปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

 

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

(.........................................................) 

(ลงช่ือ)..........................................................วิศวกร 

(.........................................................) 

(ลงช่ือ)...........................................................สถาปนิก 

(.........................................................) 

เอกสาร ๒ 
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หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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

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

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

เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่..........หมูท่ี่.............ถนน.............................................. 

ตรอก,ซอย......................................................................ต าบล................................................................

อ าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................. 

ที่ท างาน....................................................................................................................................................

โทรศัพท์ที่บ้าน.................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................... 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท.........................................................................

สาขา.....................................แขนง...............................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน................................... 

และขณะนีไ้ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ค านวณโครงสรา้ง อาคาร……......................................................................................... 

ส่วนงาน.................................................................................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว และขอรับรองว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปตาม 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมอืง,กฎกระทรวง ทุกฉบับ

,เทศบัญญัติ  และข้อบัญญัติ ของเทศบาล,ประกาศกระทรวงมหาดไทย,ประกาศกระทรวงคมนาคม 

เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแลว้ 

- ได้ตรวจสอบและออกแบบการรับน้ าหนักของดิน ให้เป็นไปตามสภาพของดนิที่สถานที่ก่อสรา้งแล้ว 

- ได้ตรวจสอบและย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางอาคาร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคภายนอกที่

รองรับอาคารแลว้ 

ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้างที่ขา้พเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แลว้ ซึ่ง

แนบมาพรอ้มเรื่องราวอนุญาตปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

(ลงช่ือ).........................................................วิศวกร 

(.........................................................) 

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

(.........................................................) 

 

เอกสาร ๓ 
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หนังสือรับรองของผู้ประมาณราคา 

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

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

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

เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่..........หมูท่ี่.............ถนน.............................................. 

ตรอก,ซอย......................................................................ต าบล................................................................

อ าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................. 

ที่ท างาน....................................................................................................................................................

โทรศัพท์ที่บ้าน.................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................... 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าต าแหน่ง...............................................เป็นผูร้ับผิดชอบในการประมาณราคา 

อาคาร..................................................................................................................................................... 

ส่วนงาน.................................................................................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าการประมาณราคาอาคารดังกล่าวเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรใีน

คราวประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  ตามหนังสอืด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว 27  ลงวันที่ 30 

มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

ตามประมาณราคารายการก่อสร้างที่ข้าพเจา้ได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวอนุญาต

ปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

(ลงช่ือ).........................................................ผูป้ระมาณราคา 

(.........................................................) 

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

(.........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร ๔ 
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หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

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

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

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

เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่..........หมูท่ี่.............ถนน.............................................. 

ตรอก,ซอย......................................................................ต าบล................................................................

อ าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................. 

ที่ท างาน....................................................................................................................................................

โทรศัพท์ที่บ้าน.................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................... 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท.............................................................................

สาขา.....................................แขนง...............................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.................................. 

และขณะนีไ้ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้วางผัง ออกแบบ ท ารายการก่อสร้างอาคาร................................................................... 

ส่วนงาน.................................................................................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปตาม 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการผังเมอืง,กฎกระทรวง ทุกฉบับ

,เทศบัญญัติ  และข้อบัญญัติ ของเทศบาล,ประกาศกระทรวงมหาดไทย,ประกาศกระทรวงคมนาคม 

เรื่องก าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแลว้ 

- ได้ส ารวจพื้นที่ก่อสร้างและวางผังอาคารทั้งขนาดและระดับ ให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสรา้งแล้ว 

- ได้ตรวจสอบและย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางอาคาร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคภายนอกที่

รองรับอาคารแลว้ 

ตามแผนผงับริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้างที่ขา้พเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แลว้ ซึ่ง

แนบมาพรอ้มเรื่องราวอนุญาตปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ. 

(ลงช่ือ).........................................................สถาปนิก 

(.........................................................) 

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

(.........................................................) 

 

เอกสาร ๕ 
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ตัวอย่างหัวชื่อแบบรูปรายการ 
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ตัวอย่างประมาณราคากลาง 

บัญชแีสดงปรมิาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 4

โครงการ :

ท่ีต้ัง       :

ล าดับ ปรมิาณ หนว่ย ราคารวม หมายเหตุ

หนว่ยละ รวมเงนิ หนว่ยละ รวมเงนิ

รวมวัสดแุละค่าแรงงาน

ค่า Factor F

รวมท้ังสิ้น

(…………………………………………………………………….)

ผู้ประมาณราคา

รายการ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 

ตัวอย่างประมาณราคาทั่วไป 

บัญชแีสดงปรมิาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 4

โครงการ :

ท่ีต้ัง       :

ล าดับ ปรมิาณ หนว่ย ราคารวม หมายเหตุ

หนว่ยละ รวมเงนิ หนว่ยละ รวมเงนิ

รวมวัสดแุละค่าแรงงาน

ค่าด าเนนิการ ก าไร %

รวม

ค่าภาษอีากร %

รวมท้ังสิ้น

(…………………………………………………………………….)

ผู้ประมาณราคา

รายการ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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เอกสารอ้างอิง 

 

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

ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใชท้ี่ดนิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

ใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0274/2552 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา

การใชท้ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

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

เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

- เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ งานควบคุมจราจรทางอากาศ กองการสื่อสารและ

จราจรทางอากาศ กระทรวงคมนาคม 

 


