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สวนท่ี ๑ 

การเขาพักในหอพักนักศึกษา 
 

  ขอ ๑ การขอเขาพักอาศัยในหอพัก ใหนักศึกษาปฏิบัติดังน้ี  
   (๑) ย่ืนคําขอ / ตามแบบของหอพักนักศึกษา (ขอไดที่ สํานักงาน/ หนาเว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
และดําเนินการตามลําดับข้ันตอนตาง ๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดของแตละปการศึกษา  
  (๒) ใหคณะกรรมการบรหิารหอพักนักศึกษา เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาพักอาศัยในหอพกั  
 

 ขอ ๒ การเขาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ใหปฏิบัติดังน้ี  
   (๑) นักศึกษาผูไดรับการคัดเลือกใหเขาพักอาศัยในหอพักจะตองชําระคาบํารุงหอพัก (คาเชา)     
คาประกันความเสียหาย และคาใชจายอื่นๆ ตามที่หอพักกําหนด ทั้งน้ีตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนการเขาพักอาศัยใน  
หอพัก ๗ วัน 
   (๒) หอพักจะเปดใหนักศึกษาเขาพักกอนการเปดภาคการศึกษา ๗ วัน และนักศึกษาจะตองเขาพัก
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเปดหอพัก มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิและจะไมคืนคาธรรมเนียมให  
   (๓) นักศึกษาจะตองเขาพักในหองทีไ่ดรับสทิธิเทาน้ัน ไมมีสิทธิยาย แลกเปลี่ยนหองหรือโอนสิทธิให    
ผูอื่นหรือยายหองพัก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก  
   (๔) ในวันเขาพัก นักศึกษาจะตองตรวจรับและลงนามรบัมอบวัสดุพรอมครุภัณฑประจําหองพกัของ  
แตละบุคคลแตละหอง  
   (๕) ไดสิทธิการพักอาศัยในหอพักคราวละ ๑ ปการศึกษา (๘ เดือน ต้ังแตภาคเรียนที่ ๑ จนปด 
ภาคเรียนที่ ๒) 

สวนท่ี ๒ 
คาธรรมเนียม คาประกันความเสียหาย และคาใชจายอ่ืน ๆ 

 

  ขอ ๓ อัตราคาธรรมเนียมหรอืคาเชา ใหเหมาจาย ๑ ปการศึกษา จํานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท จายครั้งเดียว  
 

  ขอ ๔ คาประกันความเสียหาย จํานวน ๕๐๐ บาท ที่เรียกเก็บนักศึกษาที่อาศัยในหอพักนักศึกษา     
เพื่อเปนคาประกันในการกระทําทรพัยสนิของหอพักเสียหาย ใหเหมาจาย ๑ ปการศึกษา เมื่ออาศัยครบกําหนดภายใน 
๑ ปการศึกษา สามารถขอรับเงินคาประกนัความเสียหายคืนไดที่สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา แตในกรณีนักศึกษาทํา
สิ่งของหอพักเสียหาย จะหักตามราคาประเมินที่กําหนดไว 
  ขอ ๕ คาใชจายอื่น ๆ ไดแก 
   (๑) คาบัตรคียการด สําหรับคียประตูใหญเขาและออกในหอพักน้ัน ๆ เปนคาบัตรจํานวน ๑๐๐ 
บาท ตอ ๑ ปการศึกษา หากทําหายหรือชํารุด ตองเสียคาทําบัตรคียการดใหม จํานวน ๕๐ บาท 
  (๒) คาไฟฟา คิดตามจํานวนของมิเตอรที่ติดต้ังไวในแตละหองพัก ซึ่งตองชําระทุกวันที่ ๑๕ ของทุก
เดือน หากเกินเวลาที่กําหนด จะปรับวันละ ๑๐ บาท 
 ขอ ๖ ในกรณีที่เปนเหตุใหนักศึกษาไมสามารถนําเงินมาชําระตามขอ ๓ และขอ ๔ ใหมาทําบันทึก   
ผอนผันไวกอนไดที่ สํานักงานกองพัฒนานักศึกษา  
  ขอ ๗ ในกรณีที่นักศึกษาเขาพักอาศัยไดสักระยะหน่ึง ประสงคจะยายไปพักอาศัยที่อื่น หอพักจะไมคืน
เงินในขอ ๓ ให และในสวนเงินขอ ๓ ใหทําบันทึกเรื่องขอเงินคืนพรอมการบันทึกขออออกกอนภายใน ๑ เดือน  
 ขอ ๘ ในกรณีที่เปนเหตุสุดวิสัย ที่ทําใหไมสามารถเขาพักอาศัยในหอพัก หรือพักอาศัยตอไปได เชน    
การเจ็บปวยจนตองลาพักการเรียน หอพักจะไมคืนคาธรรมเนียม คาประกันความเสียหาย และคาใชจายอื่น ๆ ให  
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สวนท่ี ๓ 
การออกจากหอพักนักศึกษา 

 

  ขอ ๙ การออกจากหอพักนักศึกษา ใหนักศึกษาปฏิบัติดังน้ี  
  (๑) เมื่อนักศึกษาอาศัยครบระยะเวลาภายใน ๑ ปการศึกษาตามที่กําหนด ใหย่ืนบันทึกขอออกจาก
หอพักและย่ืนคํารองขอรับคาประกันความเสียหายคืน (หากประสงคอาศัยตอตองปฏิบัติตามสวนที่ ๑)  
   (๒) ใหลงนามคืน บัตรคียการด ลูกกุญแจหองพัก วัสดุพรอมครุภัณฑประจําหองพักของแตละ
บุคคลแตละหอง ตามขอ ๒ (๔) ใหกับหอพัก ในกรณีที่ทําทรัพยสินเสียหาย จะตองชดใชคาเสียหายตามราคา
ทรัพยสินที่เสียหายหรือตามราคาการจัดซื้อ / จัดจางที่เกิดข้ึนจริง และภายในเวลาที่หอพักกําหนด  
  (๓) นักศึกษาตองชําระหน้ีคางชําระใหเรียบรอยและคืนหองพักใหกับหอพัก ภายในวันที่ย่ืนบันทึก
ขอออกจากหอพักและย่ืนคํารองขอรับคาประกันความเสียหายคืน 
   (๔) ใหขนยายสัมภาระสวนตัวทั้งหมดของตนออกจากหองพักภายใน ๗ วัน หลังจากย่ืนบันทึกขอ
ออกจากหอพักและย่ืนคํารองขอรับคาประกันความเสียหายคืน หากไมขนยายสัมภาระสวนตัวนักศึกษา ทางหอพักจะ
ดําเนินการขนยายใหและนักศึกษาตองเสียคาปรับการขนยายในอัตราที่หอพักกําหนด และหอพักจะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับสัมภาระน้ันทั้งสิ้น (ในกรณีประสงคอยูตอ ใหดําเนินการในสวนที่ ๑ ไมตองขนยาย) 
   (๕) ในกรณีนักศึกษาพักอาศัยไดเพียง ๑ ภาคเรียน ประสงคจะขอยายออกจากหอพักนักศึกษา 
หรือขอยายออกกลางคัน ใหปฏิบัติตามขอ ๑๕ น้ีใน (๒) (๓) (๔) และทางหอพักจะไมจายคาเชาตามขอ ๓ คืนให  
  (๖) หากนักศึกษามีคาใชจายคางชําระกับหอพัก หลังจากย่ืนบันทึกขอออกจากหอพักและย่ืนคํา
รองขอรับคาประกันความเสียหายคืน ใหหอพักดําเนินการหักคาใชจายที่คางชําระจากคาประกันความเสียหายน้ันได 
จึงคืนสวนที่เหลือใหกับนักศึกษา หากคาประกันความเสียหายไมมีพอกับคาคางชําระน้ัน ใหจายสวนเกินใหครบกอน
ขนสัมภาระออกจากหอพัก 
   (๗) นักศึกษาที่ไมย่ืนคํารองขอรับคาประกันความเสียหายคืน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบ
กําหนดอาศัย หรือบันทึกขอออกจากหอพัก จะถือวานักศึกษาสละสิทธิ และใหหอพักปรับปรุงเปนรายไดของหอพัก 

 
สวนท่ี ๔ 

ขอปฏิบัติภายในหอพักของนักศึกษา 
 

  ขอ ๑๐ หอพักนักศึกษามีระเบียบพื้นฐาน ดังน้ี 
  ๑๐.๑ หอพักเปดทําการทุกวันเวลา ๐๕.๐๐ น. ปดเวลา ๒๓.๐๐ น. นักศึกษาจะตองกลับเขา
หอพักไมเกินเวลา ๒๓.๐๐ น. 
  ๑๐.๒ นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และเช่ือฟงที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก รวมทั้งจะตอง
ไมประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 
   ๑๐.๓ นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม/การประชุม/อบรม ที่หอพักจัดข้ึน 
   ๑๐.๔ นักศึกษาตองอยูครบ ๑ ปการศึกษา หากตองการยายออกกลางคันตองย่ืนบันทึกขอออก
จากหอพัก โดยย่ืนแจงลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน  
    ๑๐.๕ นักศึกษาตองเก็บรักษาทรัพยสินและสิ่งของมีคาใหดี หากเกิดความสูญหายทางหอพักจะไม
รับผิดชอบ 
   ๑๐.๖ เมื่อนักศึกษาเจ็บปวย ใหติดตอที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องตน และ   
นําสงโรงพยาบาลตอไปถามีอาการรุนแรง 
  ๑๐.๗ นักศึกษาตองรักษาความสะอาดหองพัก ของใชสวนรวม และไมวางสิ่งของไวหนาหองพัก 
  ๑๐.๘ กรณีที่นักศึกษาตองเขา – ออกหอพักเกินเวลา นักศึกษาจะตองแจงที่ปรึกษานักศึกษา    
หอพักทุกครั้ง 
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  ๑๐.๙ นักศึกษาสามารถนําเครื่องใชไฟฟาสวนตัวในแตละหองตามที่กําหนด ไดแก 
   (๑) คอมพิวเตอรต้ังโตะ/พกพา พัดลม แตละชนิดไมเกิน ๔ เครื่อง ตอ ๑ หอง 
    (๒) เตารีด โคมไฟอานหนังสือ แตละชนิดไมเกิน ๑ อยาง ตอ ๑ หอง 
   (๓) หมอหุงขาวไฟฟา ไมเกินหองละ ๑ ใบ  
  ๑๐.๑๐ นักศึกษาที่พบอุปกรณใด ๆ ในหองชํารุด ใหแจงที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก หามดําเนินการ
ซอมดวยตนเองโดยเด็ดขาด 
   ๑๐.๑๑ นักศึกษาตองใหความรวมมือในการดูแลรักษาอาคารและทรัพยสมบัติของหอพัก และของ
มหาวิทยาลัยมิใหเสียหาย ใชสอยอยางประหยัด และตองชวยดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณหอพักอยูเสมอ  
  ๑๐.๑๒ ใหนักศึกษาถอดรองเทากอนข้ึนหอพัก และใหวางรองเทาไวที่ช้ันวางรองเทาหนาหอง 
 

สวนท่ี ๕ 
ขอหามของหอพักนักศึกษา 

 

 ขอ ๑๑ หอพักนักศึกษามีขอหาม ดังน้ี 
  (๑) หามเลนการพนันทุกชนิด 
  (๒) หามด่ืมสุรา และเสพของมึนเมาหรือใหโทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก 
  (๓) หามประพฤติเสื่อมเสียในทางเพศในบริเวณหอพัก  
  (๔) หามครอบครองวัตถุอันตราย อันจะนํามาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแกทรัพยสินของ
หอพัก และผูอาศัยในหอพัก เชน อาวุธ วัตถุระเบิด แกส เช้ือเพลิง ฯลฯ 
  (๕) หามลักทรัพย หรือจงใจทําลายทรัพยสินของ หรือสิ่งของหอพักหรือของผูอื่น 
  (๖) หามทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายกันในบริเวณหอพัก  
  (๗) หามกระทําการใด ๆ ใหเกิดเสียงหรืออื่น ๆ อันเปนการรบกวนผูอื่น  
   (๘) หามเขาไปในหองพักของผูอื่นขณะที่เจาของหองไมอยู หรือไมไดรับอนุญาตจากเจาของหองพัก 
  (๙) หามนํานักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเขาในหองพักโดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษา
หอพักโดยเด็ดขาด  หากฝาฝนจะถูกลงโทษตามขอบังคับ   
  (๑๐) หามทําลายทรัพยสินหอพัก เชน รื้อถอน ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยายอุปกรณ ฯลฯ กรณี
เจาะหรือตอกตะปูฝาผนัง ประตู เพดาน ฯลฯ จะถูกปรับจุดละ ๓๐๐ บาท หากติดสต๊ิกเกอร/กาว ๒ หนาบริเวณผนัง
หองพักนักศึกษา กรณียายออกนักศึกษาจะมีคาปรับจุดละ ๑๐๐ บาท และหากทําทรัพยสินเสียหายจะตองชําระ
คาปรับตามราคาของทรัพยสินน้ัน 
  (๑๑) หามกวาดขยะมาไวบริเวณหนาหองพัก และใหนําขยะออกมาทิ้งที่จัดเตรียมไวให 
   (๑๒) หามทิ้งสิ่งใด ๆ ลงในชักโครก หรือทอระบายนํ้าภายในหองพัก เชน เศษอาหาร ผาอนามัย 
เปนตน 
  (๑๓) หามโยน ขวางปา หรือทิ้งสิ่งของใดลงมาจากหองพัก 
  (๑๔) หามประกอบอาหารในหอพักและบริเวณหอพัก รวมทั้งหามนําภาชนะของรานคาข้ึนหอพัก 
  (๑๕) หามนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่กอใหเกิดอันตรายไดงายมาใชในหองพัก เชน ขดลวดตมนํ้า   
เตาไฟฟา กระทะไฟฟา ฯลฯ 
  (๑๖) หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไวในบริเวณหอพัก และบริเวณหองพัก 
  (๑๗) หามปดประกาศใด ๆ ในบริเวณหอพักกอนไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาหอพัก  
  (๑๘) หามกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดประกายไฟหรือมีความเสียงที่จะเกิดเพลิงไหม  
  (๑๙) หามดําเนินกิจกรรมรับนองใหมในหอพัก หากจะมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาเสียกอน  
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สวนท่ี ๖ 
การลงโทษ 

 

 ขอ ๑๒ นักศึกษาที่กระทําการฝาฝนขอบังคับหอพักน้ี ใหคณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาโทษ      
ตอไปน้ี 
   (๑) วากลาวตักเตือน  
   (๒) ใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง 
  (๓) ทําทัณฑบน  
   (๔) ใหออกจากหอพัก 
 

  ขอ ๑๓ นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักขอ ๑๑ (๑) – (๖) ซึ่งถือเปนความผิดรายแรง 
ใหลงโทษตามความในขอ ๑๒ (๔) และรายงานใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาตามควรแกกรณี 
 

 ขอ ๑๔ นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักขอ ๑๑ (๗) – (๑๙) ใหพิจารณาลงโทษตาม
ความในขอ ๑๒ (๑) (๒) และ (๓) ตามควรแกกรณี 
 

 ขอ ๑๕ ใหประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา ตามใบคําขอน้ีเปนผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษตามระเบียบน้ี แลวรายงานตอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาตอไป 
 

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


