
 

 

 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง การบริหารจัดการหอพักบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

---------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการหอพัก 
วิทยนิเวศน์และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ อัตราการจัดเก็บเงินค่าบ ารุง และการบริหารจัดการ
หอพักจุฬานิวาส 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ และ ข้อ ๙ แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดเก็บเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงินในการพิจารณาโดยมติเวียน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงอนุมัติให้มีประกาศไว้ดังนี้  

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการหอพักบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง การบริหารจัดการหอพักวิทยนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (๒) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ อัตราการจัดเก็บเงินค่าบ ารุง และการบริหาร
จัดการหอพักจุฬานิวาส พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ อัตราการจัดเก็บเงินค่าบ ารุง และการบริหาร
จัดการหอพักจุฬานิวาส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ข้อ ๔ ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการหอพัก” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  “หอพัก” หมายความว่า หอพักวิทยนิเวศน์ หรือหอพักจุฬานิวาส  
  “บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย และ
พนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร 
  “ผู้เข้าพักอาศัย” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุมัติให้พักอาศัยในหอพัก 
  “ผู้เข้าพักอาศัยร่วม”  หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้พักอาศัยในหอพักร่วมกับผู้เข้าพักอาศัย  
   “ผู้มาเยือน” หมายความว่า บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ เข้าพักอาศัยแต่ได้มาเยือนผู้เข้าพักอาศัยในหอพัก           
วิทยนิเวศน์เป็นคร้ังคราว 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 
  ในกรณีต้องตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดี
วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 





๒ 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 
___________ 

  ข้อ ๖ ให้มี “คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งแต่งตั้งโดย
อธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีอีกจ านวน  ไม่เกินสามคน 
ผู้แทนสภาคณาจารย์ ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบกายภาพ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กรรมการ ผู้อ านวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และดูแลทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการหอพักอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งหรือสองคนก็ได้ 

  ข้อ ๗ คณะกรรมการหอพัก มีอ านาจและหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทางและควบคุมการบริหารหอพักให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ของหอพัก 
   (๒) ก าหนดระเบียบหอพัก ประกาศหอพัก หรือข้อปฏิบัติหอพักเพื่อด าเนินการตามประกาศนี้ 
   (๓) พิจารณาอนุมัติการขอพักอาศัย และพิจารณาเพิกถอนสิทธิพักอาศัยผู้ เข้าพักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ระเบียบหอพัก ประกาศหอพัก หรือข้อปฏิบัติหอพัก  
   (๔) พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงรักษาอาคารและค่าใช้จ่ายอื่นๆส าหรับ
หอพักเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  (๕) จัดท างบประมาณประจ าปีเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัย 
  (๖) ประเมินผลการด าเนินงานของหอพักอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
  (๗) จัดท ารายงานการด าเนินงาน และรายงานการเงินประจ าปีของหอพักต่อมหาวิทยาลัย 
  (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหอพัก รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าว ท าการแทนแล้วรายงานให้
คณะกรรมการหอพักทราบ 
  (๙) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ข้อ ๘ ให้ประธานคณะกรรมการหอพัก แต่งตั้ง “คณะท างานประสานงานหอพัก” ส าหรับหอพัก
จุฬานิวาส จ านวนเจ็ดคน จากการเลือกระหว่างกันเองของผู้ได้รับสวัสดิการพักอาศัยและให้คณะท างานประสานงาน
หอพักเลือกหัวหน้าคณะท างานประสานงานหอพักหนึ่งคนและอีกหกคนให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคณะท างานประสานงาน
หอพักโดยให้ด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

ข้อ ๙ ให้คณะท างานประสานงานหอพัก มีหน้าที่และอ านาจดงันี้ 
(๑) ดูแลรักษาอาคารหอพักจุฬานิวาส และบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย 
(๒) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าอาคารหอพักจุฬานิวาสอาศัยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี 
(๓) ดูแลให้ผู้เข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมทั้งประกาศหอพักโดย

เคร่งครัด รวมถึงรายงานข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยที่เป็นปัจจุบันมายังฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยในหอพักให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

(๔) ดูแลให้ผู้เข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสอยู่ร่วมกันด้วยความสงบปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

(๕) ว่ากลา่วตักเตือนผู้เข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสหากผู้เข้าพักอาศัยไม่ปฏิบัตติามประกาศนี้ 
 
 
 
 





๓ 

 

(๖) แจ้งฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หากพบว่า
อาคารหรืออุปกรณ์ประจ าอาคารหอพักจุฬานิวาสช ารุดเสียหาย หรือผู้เข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้รวมทั้งประกาศหอพักและให้คณะท างานประสานงานหอพักมีการประชุมร่วมกับฝ่ายสิทธิ
ประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรายงานข้อมูลและผลการด าเนินงาน
ของคณะท างานประสานงานหอพัก 

(๗) รับมอบหมายงานจากฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ในกิจการที่เกี่ยวกับ
หอพักจุฬานิวาส 

หมวด ๒ 
การบริหารจัดการหอพัก 
________________ 

  ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจัดตั้งหอพกัข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  (๑) หอพักวิทยนิเวศน ์
                           (ก) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏบิัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
        (ข) เพื่อช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร 
หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน     
  (๒) หอพักจุฬานิวาส เพื่อให้บุคลากรที่มีภาระงานด้านการบริการ การดูแลทรัพย์สิน การรักษา
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ได้มีที่พักอาศัยในบริเวณมหาวิทยาลัยและสามารถมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้
ทันที 

ข้อ ๑๑ ให้หอพักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลของคณะกรรมการหอพัก 

หมวด ๓ 
คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าพักอาศัย 

--------------------------- 
  ข้อ ๑๒ คุณสมบัติของบุคลากรผู้ขอเข้าพักอาศัยในหอพักวิทยนิเวศน ์
  (๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าระดับ P๘  
ขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงพนักงานวิสาหกิจ พนักงานส านักงานจัดการทรัพย์สิน พนักงานวิสามัญ พนักงานของโครงการ
จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพนักงานที่สร้างผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา  
  (๒) ไม่เคยเป็นผูท้ี่มีความผิดและถูกให้ออกจากหอพัก 
  (๓) ไม่เป็นผู้ที่ได้ถือครองสิทธิหรือมีคู่สมรสที่ถือครองสิทธิที่พักอาศัยบริเวณรอบมหาวิทยาลัยใน
โครงการต่างๆ ของส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของบุคลากรผู้ขอเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส 
  (๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ลูกจ้างประจ าของ
มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  (๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ นักการภารโรง คนงาน หรือ 
ต าแหน่งอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  (๓) ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความผิดและถูกให้ออกจากหอพัก   
  (๔) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รบัสวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรส 
  (๕) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ให้ค ารับรองความประพฤติ คุณสมบัติและความจ าเป็น  
ในการขอเข้าพักอาศัย 





๔ 

 

  ข้อ ๑๔ ผู้ขอเข้าพักอาศัยในหอพักจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบ เงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการหอพักประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๕ การช าระค่าบ ารุงรักษาอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  (๑) ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องช าระค่าบ ารุงรักษาอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  (๒) ผู้เข้าพักอาศัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนของผู้ เข้าพักอาศัยเพื่อช าระค่าบ ารุงรักษา
อาคารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าพักอาศัยในหอพัก ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่เริ่มเข้าพักอาศัยหรืออย่างช้าภายในเดือน
ถัดไปของการเข้าพักอาศัย 
  ในกรณีที่หอพักไม่สามารถหักเงินเดือนของผู้เข้าพักอาศัยตามวรรคแรกได้ ผู้เข้าพักอาศัยต้องช าระ
เงินตามใบแจ้งหนี้และน าส่งหลักฐานการช าระเงินที่ส านักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ พร้อมส่งส าเนามาที่
ฝ่ายสิทธิประโยชนแ์ละการดูแลทรัพยากรมนุษย์ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ของการเข้าพักอาศัยใน
เดือนต่อๆ ไป  
  (๓) กรณีผู้เข้าพักอาศัยย้ายออกจากหอพักก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน ผู้ เข้าพักอาศัยจะต้องเสีย 
ค่าบ ารุงรักษาอาคารและค่าน้ าประปาเต็มครึ่งเดือน ถ้าย้ายออกหลังวันที่ ๑๕ ของเดือน จะต้องเสียค่าบ ารุงรักษา
อาคาร และค่าน้ าประปาเต็มเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น   

  ข้อ ๑๖ เงื่อนไขการเข้าพักอาศัย 
  (๑) ผู้เข้าพักอาศัยจะมีสิทธิพักอาศัยได้คราวละไม่เกินสองปี และภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
การเข้าพักอาศัย โดยผู้เข้าพักอาศัยจะต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่คณะกรรมการหอพักก าหนด ทั้งนี้ 
หากผู้เข้าพักอาศัยออกจากหอพักก่อนครบก าหนดของสัญญาหรือสิทธิการเข้าพักในหอพักสิ้นสุดลง และมหาวิทยาลัย
อนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศนี้ก าหนดไว้ เข้าพักแทนที่ในระหว่างปีที่ยังไม่ครบสัญญานั้น ให้ผู้นั้น 
มีสิทธิพักอาศัยได้ไม่เกินระยะเวลาของผู้ เข้าพักอาศัยเดิม หรือจนกว่าจะครบก าหนดเวลาตามสัญญาเข้าพักอาศัย
แล้วแต่กรณี  
  (๒) ผู้เข้าพักอาศัยมีหน้าที่ดูแลห้องพักให้มีสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยโดยยินยอมให้
คณะกรรมการหอพักหรือผู้แทนเข้าตรวจห้องพักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบหอพัก ประกาศ
หอพักหรือข้อปฏิบัติหอพักทุกประการ 
  (๓) สิทธิพักอาศัยเป็นสิทธิเฉพาะตัว ห้ามโอนหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดพักอาศัยแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
และผู้เข้าพักอาศัยจะให้บุคคลอื่นนอกจากผู้เข้าพักอาศัยร่วมเข้าพักมิได้   
  (๔) ผู้เข้าพักอาศัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เป็นไปตามสิทธิที่ได้รับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหอพัก   
  (๕) ผู้เข้าพักอาศัยร่วม จะต้องเป็นคู่สมรสของผู้เข้าพักอาศัย บิดา มารดา และบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายที่ยังไม่ได้สมรส ของผู้เข้าพักอาศัย ซึ่งได้รับอนุญาตและลงทะเบียนเป็นผู้เข้าพักอาศัยร่วม 
  (๖) ผู้เข้าพักอาศัยประเภทห้องครอบครัวส าหรับหอพักจุฬานิวาส ต้องน าครอบครัวเข้าพักอาศัย
เป็นผู้เข้าพักอาศัยร่วม โดยครอบครัวหมายถึง คู่สมรสของผู้เข้าพักอาศัย บิดา มารดา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ยังไม่ได้สมรส ของผู้เข้าพักอาศัย เท่านั้น ซึ่งรวมแล้วไม่เกินห้องละห้าคน กรณีที่มิได้น าครอบครัวมาอยู่ด้วยจะให้
ย้ายไปพักประเภทห้องพักรวม  
  (๗) ผู้เข้าพักอาศัยประเภทห้องพักรวมส าหรับหอพักจุฬานิวาส จะพักอาศัยได้ไม่เกินห้องละสี่คน 
และจะน าบุคคลภายนอกเข้าพักร่วมด้วยมิได้ 
 
 
  





๕ 

 

หมวด ๔ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อปฏิบัติ และความรับผิดของผู้เข้าพักอาศัย 

--------------------------------- 

  ข้อ ๑๗ ผู้เข้าพักอาศัยต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน และด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าพักตาม
เงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าพักในหอพัก    
  ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องช าระอัตราค่าบ ารุงรักษาอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงค่าประกัน 
ความเสียหาย ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าปรับ หรือค่าเสียหายตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

  ข้อ ๑๘ ผู้เข้าพักอาศัยจะมีสิทธิพักอาศัยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาการเข้าพักอาศัย
หรือใบลงทะเบียนการเข้าพักซึ่งได้ท าไว้ก่อนการเข้าพักเท่านั้น  

  ข้อ ๑๙ ผู้เข้าพักอาศัยจะน าบุคคลอื่นนอกจากผู้เข้าพักอาศัยร่วมมาพักด้วยไมไ่ด้   

  ข้อ ๒๐ ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมถึงระเบียบหอพัก ประกาศหอพัก หรือ 
ข้อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการหอพักก าหนด  
  ผู้เข้าพักอาศัยมีหน้าที่ต้องดูแลตักเตือนผู้เข้าพักอาศัยร่วมหรือผู้มาเยือนให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
รวมถึงระเบียบหอพัก ประกาศหอพัก หรือข้อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการหอพักก าหนด 

  ข้อ ๒๑ ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหอพัก ห้องพักหรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ในหอพักหรือห้องพักไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เข้าพักอาศัย ผู้เข้าพักอาศัยร่วมหรือผู้มาเยือน   

  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้เข้าพักอาศัย ผู้เข้าพักอาศัยร่วม หรือผู้มาเยือน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ตาม
ระเบียบหอพัก ประกาศหอพัก หรือข้อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการหอพักก าหนด คณะกรรมการหอพักจะพิจารณา
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งจดหมายแจ้งเตือน ครั้งที่หนึ่ง 
  (๒) ส่งจดหมายแจ้งเตือน ครั้งที่สอง ภายในอายุสัญญาการเข้าพักอาศัยส าหรับหอพักวิทยนิเวศน์ 
หรือภายหลังแจ้งเตือนคร้ังที่หนึ่งแล้วภายในเจ็ดวันส าหรับหอพักจุฬานิวาส 
  (๓) ถูกให้ออกจากหอพัก ภายหลังได้ออกจดหมายแจ้งเตือนคร้ังที่สองแล้วเป็นเวลาสิบห้าวัน 

  ข้อ ๒๓  สิทธิการเข้าพักในหอพักสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
   (๑) สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาการเข้าพักอาศัยหรือในใบลงทะเบียนการเข้าพัก  
   (๒) ผู้เข้าพักอาศัยสิ้นสุดการเปน็บุคลากร หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ 
   (๓) ผู้เข้าพักอาศัยขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ระเบียบหอพัก 
ประกาศหอพัก หรือข้อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการหอพักก าหนด 
  (๔) ผู้เข้าพักอาศัย ผู้เข้าพักอาศัยร่วม หรือผู้มาเยือนประพฤติตนฝ่าฝืนประกาศนี้ และคณะกรรมการ
หอพักได้เพิกถอนสิทธิในการพักอาศัย  
   (๕) ผู้เข้าพักอาศัยได้แสดงหลักฐานหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอเข้าพัก 

  ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้เข้าพักอาศัยมีเหตุจ าเป็นหรือไม่ประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อไป ให้ผู้นั้นแจ้ง
สละสิทธิการเข้าพักตามเงื่อนไข วิธีการ และก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการหอพักก าหนด มิฉะนั้นจะถูกยึดเงิน  
ค่าประกันความเสียหาย 

 

 

 





๖ 

 

  ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สิทธิการเข้าพักสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คืนห้องพักให้แก่มหาวิทยาลัย 
และภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สิทธิเข้าพักสิ้นสุดลง และน าทรัพย์สินส่วนตัวออกจากห้องพัก มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ 
ขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวออกจากห้องพักและให้ผู้เข้าพักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินตามที่
เกิดขึ้นจริง  

  ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะหักค่าเสียหายจากเงินประกันความเสียหาย 
และหากยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเสียหายในส่วนที่ขาดจากผู้เข้าพักอาศัย หรือ หักจากเงินเดือน 
ของผู้เข้าพักอาศัย 
  ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้ เข้าพักอาศัยต่อเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาการเข้าพักอาศัยและผู้เข้าพักอาศัยได้ท าการส่งคืนห้องพักแก่มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยไม่มีหนี้สินติดค้าง ทั้งนี้ ผู้ เข้าพักอาศัยจะต้องด าเนินการขอคืนเงินประกันความเสียหายตามเงื่อนไขและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการหอพักก าหนด 

 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 (ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) 
                                                                                          อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๗ 

 

บัญชีอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงรักษาอาคารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับหอพักบุคลากร 
__________________ 

หอพักวิทยนิเวศน์ 
๑.ค่าบ ารุงรักษาอาคาร ชั้นที่ ๓ – ๖ รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่โทรทัศน์และตู้เย็นภายในห้องพัก 
   (๑) ห้องเดี่ยว ขนาด ๒๔ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ     ๘,๕๐๐ บาท      
      (สัญญาเข้าพักตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป ถึง ๑๒ เดือน) 
        (๒) ห้องเดี่ยว ขนาด ๒๔ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ      ๘,๐๐๐ บาท  
    (สัญญาเข้าพัก ๒ ปี)       
        (๓) ห้องครอบครัว ขนาด ๓๖.๕ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ   ๑๒,๐๐๐ บาท  
             (สัญญาเข้าพักตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป ถึง ๑๒ เดือน)           
       (๔) ห้องครอบครัว ขนาด ๓๖.๕ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ   ๑๑,๕๐๐ บาท 
             (สัญญาเข้าพัก ๒ ปี)        
 
๒. ค่าบ ารุงรักษาอาคาร ชั้นที่ ๗ – ๑๔   
        (ก) ห้องเดี่ยว  ขนาด  ๒๔ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ      ๖,๕๐๐ บาท 
   (สัญญาเข้าพัก ๒ ปี)        
        (ข) ห้องครอบครัว ขนาด ๓๓ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ      ๙,๐๐๐ บาท  
             (สัญญาเข้าพัก ๒ ปี)      
        (ค) ห้องครอบครัว ขนาด ๓๖.๕ ตารางเมตร ต่อเดือน ห้องละ   ๑๐,๐๐๐ บาท  
             (สัญญาเข้าพัก ๒ ปี)       
 
๓. ค่าประกันความเสียหาย ห้องละ ๕,๐๐๐ บาท (มหาวิทยาลัยจะจ่ายคืนให้เมื่อย้ายออกจากหอพัก และไม่มี 
    ทรัพย์สินเสียหาย) 
 
๔. ค่าน้ าประปา 

ห้องเดี่ยว  เหมาจ่ายเดือนละ          ๑๐๐ บาท  
ห้องครอบครัว   เหมาจ่ายเดือนละ          ๒๕๐ บาท  
 

๕. ค่ากระแสไฟฟ้า จัดเก็บเป็นรายเดือน ตามจ านวนตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่ปรากฎในมาตรวัดกระแสไฟฟ้า
ประจ าห้องพัก ในอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 





๘ 

 

หอพักจุฬานิวาส 
๑.  ค่าบ ารุงรักษาหอพัก 

(๑) ห้องครอบครัว ต่อเดือน ห้องละ      ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ห้องพักรวม (พัก ๔ คน) ต่อเดือน คนละ        ๒๕๐ บาท 
 

๒.  ค่าประกันของเสียหายแรกเข้า คนละ       ๒,๐๐๐ บาท 
  โดยจะหักจากเงินเดือนเดือนละ ๒๐๐ บาท จนครบ ๒,๐๐๐ บาท 
 
๓. ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 

ผู้เข้าพักอาศัยจะต้องช าระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ าประปาตามท่ีใช้จริงและตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
๔. ค่าลดหย่อน 

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะท างานประสานงานและผู้ช่วยหัวหน้าคณะท างานประสานงานหอพักได้ 
ลดหย่อนค่าบ ารุงหอพักครึ่งหนึ่งของอัตราค่าบ ารุงหอพัก 
 
๕. ค่าปรับ กรณีไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพัก วันละ       ๒๐๐ บาท 
 
๖. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน กรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพักตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
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