ประกาศ คณะกรรมการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการเขาพักอาศัยหอพักนักศึกษา
-------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดสรางหอพักนักศึกษาขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการแก
นักศึกษาที่มีความประสงคจะพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย เปนการเสริมสรางใหนักศึกษาไดเรียนรูการอยู
ร ว มกัน ในสั งคม มีความรั บ ผิ ด ชอบ ฝ กการมีวิ นั ย ภายใต กฎ ระเบี ย บ ดั งนั้ น เพื่อให การดํ าเนิ น งานหอพั ก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการหอพัก
นักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๗ (๔) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวย
การบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศใหนักศึกษาที่เขาพักอาศัยหอพัก
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติดังนี้
๑. สิทธิและหนาที่ของนักศึกษาหอพัก
๑.๑ สิทธิในการพักอาศัยในหอพักเปนสิทธิเฉพาะตัว ไมอาจโอนสิทธิใหแกผูอื่นได
๑.๒ นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาพักในหอพักจะมีสิทธิพักในหอพักเฉพาะปการศึกษา
นั้น ๆ เวนแตจะสิ้นสภาพการเปนนักศึกษากอนสิ้นปการศึกษา จะหมดสิทธิในการเขาพักในหอพักทันที
๑.๓ นักศึกษาผู ไดรั บการคัดเลือกใหเ ขาพักในหอพักจะต องดําเนินการตาง ๆ ตามกําหนด
ระยะเวลาที่หอพักกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิในการเขาพักในหอพัก
๑.๔ นักศึกษาจะตองคืนหองพักใหกับหอพักนักศึกษา ภายใน ๓ วันหลังจากสิ้นสุดสัญญาเขา
พักอาศัย
๑.๕ นั ก ศึกษาผู พั กอาศัย ในหอพัก ย อ มมีสิ ทธิ เ ทาเทีย มกัน ในการได รั บ บริ การ และการใช
ประโยชนในทรัพยสินสําหรับใชรวมกันของหอพัก
๒. ขอพึงปฏิบัติสําหรับนักศึกษาผูพักอาศัยในหอพัก
๒.๑ การเขา- ออกหอพัก หอพักเปดเวลา ๐๖.๐๐ น. ปดเวลา ๒๒.๐๐ น. การเขา-ออกหอพัก
นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดไวจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําหอพัก หรือผูจัดการหอพัก ชวงตั้งแต
เวลาปดหอพักจนถึงเวลาเปดหอพักของวันใหม หามบุคคลภายนอกเขาหอพักโดยเด็ดขาด
๒.๒ ใชสาธารณูปโภคสวนกลาง ไฟฟา หรือทรัพยสินสวนกลางอยางเหมาะสม และคํานึงถึง
สวนรวม
๒.๓ หากมิไดพักอยูในหอพัก เกินกวา ๗ วัน จะตองยื่นใบคํารองแจงตอผูจัดการชี้แจงถึงสาเหตุ
ไมอยูหอพัก
๒.๔ นั กศึกษาที่ออกไปคางคืนนอกหอพักต องได รับ อนุ ญาตจากอาจารยป ระจํ าหอพัก หรื อ
ผูจัดการหอพักเปนลายลักษณอักษร และอนุญาตใหออกไปคางได สัปดาหละไมเกิน ๒ ครั้ง

-๒๒.๕ หามนําบุคคลอื่น เขาพักอาศัยภายในหอพัก
๒.๖ ตองรับผิดชอบตอทรัพยสินในหองพักหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของ
ตนเองตองชดใชตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยไดกําหนด
๒.๗ ตองรักษาความสะอาด และดูแลทรัพยสิน ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ของหองพักมิใหเกิด
ชํารุดเสียหาย
๒.๘ ไมนําทรัพยสินที่มีคามาเก็บไวในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้นทางหอพักนักศึกษา จะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๒.๙ ตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งดานการแตงกายและความประพฤติ
๒.๑๐ ไมจัดงานรื่นเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพัก เวนแตไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
อาจารยประจําหอพัก หรือผูจัดการหอพักนักศึกษา
๒.๑๑ ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
๒.๑๒ ไมประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารภายในหองพัก หรือภายในบริเวณหอพัก
๓. สิ่งตอไปนี้หามมีไวครอบครองในหองพัก
๓.๑ อุปกรณที่ใชเลนการพนันทุกชนิด
๓.๒ ยาเสพติดหรือสารเสพติด และอุปกรณที่ใชสําหรับเสพติด
๓.๓ สื่อลามกอนาจารที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
๓.๔ สุราและของมึนเมา ขวดสุรา และภาชนะที่บรรจุของมึนเมามาดื่มในบริเวณหอพัก
๓.๕ อาวุธปน กระสุนปน และวัตถุระเบิด
๓.๖ เชื้อเพลิงไวไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง แกสหุงตม
๓.๗ อาวุธแหลมคมหรืออาวุธชนิดอื่นที่ไมมีความจําเปนสําหรับใชประกอบการศึกษาเลาเรียน
ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
๔. การกระทําตอไปนี้ถือเปนการกระทําผิดตามระเบียบหอพัก
๔.๑ เลนหรือรวมวงเลนการพนัน
๔.๒ เสพสิ่งเสพติด หรือสารเสพติด
๔.๓ เปดเครื่องเสียงหรือเลนดนตรีดังเกินไปเปนเหตุใหผูอื่นเกิดความรําคาญ
๔.๔ ดื่มหรือเมาสุราอาละวาดสงเสียงดัง
๔.๕ จงใจทําลายสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของหอพัก
๔.๖ กลาววาจาหรือแสดงกิริยาที่หยาบคาย
๔.๗ ลักขโมย
๔.๘ นําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
๔.๙ ตากเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนอนอื่นตามระเบียงหนาหอง หรือบริเวณที่ไมสมควร
๔.๑๐ เขาไปในหองพักของผูอื่นในขณะที่เจาของหองไมอยู หรือมิไดอนุญาต
๔.๑๑ ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยในบริเวณหอพัก
-๓๔.๑๒ หามนําเพศตรงขามเขาไปในหองพักหรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหอพัก
๔.๑๓ แตงกายไมสุภาพหรือสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
๔.๑๔ ปดรูป โปสเตอร เขียนรูป หรือขอความอันทําใหเปรอะเปอนตามฝาผนัง พื้นหอง
ประตู ตูเสื้อผา หรือที่อื่น ๆ ในบริเวณหอพัก

๕. นักศึกษาหอพักตองใหความรวมมือกับหอพักนักศึกษาดังตอไปนี้
๕.๑ รักษาความสะอาดภายในหองพัก และบริเวณหอพัก
๕.๒ ใชน้ําและไฟฟา อยางประหยัดอีกทั้งดูแลรักษาทรัพยสินของหอพัก
๕.๓ การใชบริเวณหอพักเพื่อการประชุมหรือจัดกิจกรรมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
ตอ อาจารยประจําหอพัก หรือผูจัดการหอพัก เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการได
๕.๔ หามแกไข ดัดแปลง ตอเติมทรัพยสิน อุปกรณไฟฟา สายไฟ หรือทําใหอุปกรณอื่นของ
หอพักชํารุดเสียหาย
๕.๕ ใหนักศึกษาหอพักปฏิบัติตามประกาศของกองพัฒนานักศึกษาที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม
๖. การฝาฝนขอปฏิบัติการเขาพักอาศัย หากนักศึกษาฝาฝนจะถูกดําเนินการดังนี้
๖.๑ วากลาวตักเตือน
๖.๒ ใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
๖.๓ ภาคทัณฑ
๖.๔ ใหออกจากหอพัก
๗. การชดใชคาเสียหาย
นักศึกษาหอพักตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามที่หอพักนักศึกษากําหนด เมื่อไดกระทํา
ดัดแปลง ตอเติม รื้อถอน หองพักและทรัพยสินตาง ๆ ในหองพักหรือเคลื่อนยายทรัพยสินในหองพักออกนอก
หองพัก หากฝาฝนนักศึกษาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการฝาฝนนั้น
ในกรณีที่นักศึกษาใชกระดาษกาว หรือวัตถุอื่นใดติดฝาผนังหอง ตูเสื้อ ประตู พื้นหอง หรือใช
ตะปู ห รื อเจาะรู ที่ ผ นั ง หรื อ เพดาน หรื อ ทรั พ ย สิ น ใดในห องพั ก นั กศึ กษาจะต อ งจ า ยคา เสี ย หายแก ห อพั ก
นักศึกษา เปนรายจุด จุดละ ๕๐๐ บาท
นักศึกษาผูพักอาศัยในหอพักตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอปฏิบัติ และประกาศตาง ๆ ของหอพัก
และมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุกิจ นิตินัย)
ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหนาที่หอพักนักศึกษา
หนังสือค้ําประกันการทํางานของผูรับจาง
หนังสือนี้ทําขึ้นที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................
อายุ ...................... ปอยูบานเลขที่ .................. ตรอก/ซอย .......................................................... ถนน ……….
............................................ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด ......................................ถือบัตรประจําตัว............................................... เลขที.่ ....................................
ออกใหเมื่อวันที่ ............................................ ณ ............................. .....บัตรสิ้นกําหนดอายุวันที่........................
ขอ 1. ขาพเจาขอทําหนังสือฉบับนี้ใหกับ.......................................................................................

โดย......................................................................................................................................................................
ซึ่งเปน“ผูวาจาง”ของ............................................................................ ผูรับจาง โดยเกี่ยวของกับผูค้ําประกัน
..................................................................เปนผูที่ขาพเจารูจักคุนเคย มีความประพฤติดี ไมมีพฤติกรรมในทาง
เสียหายแตอยางใด
หาก ................................................................... ไดทําความเสียหายใหกบั ……………………..
............................................................................... ในฐานะ ผูวาจาง ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตามในทางที่วาจาง
หรือมิใชก็ตาม ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบในความเสียหายรวมกับ.....................................................
......................................... อยางลูกหนี้รวม ยอมให ..........................................................................................
ในฐานะผูวาจางใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันบอกกลาว
จนกวาจะชําระเสร็จ อีกทั้งใหมีอํานาจเรียกคาใชจายในการดําเนินคดีและการบังคับคดีไดอีกโสดหนึ่งดวย
ขอ 2. ในวันที่ทําสัญญานี้ขาพเจาไดนําหลักทรัพย เพื่อใชเปนหลักประกันมอบใหกับ ............
..............................................................................................ในฐานะผูวาจางของ...............................................
ดังนี้คือ ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หลักทรัพยดังกลาว ผูวาจางจะคืนใหเมือ่ ผูรับจางพนสภาพการเปนผูรับจาง โดยไมมีความเสียหายแตอยางใด
ขอ 3. ขาพเจาผูค้ําประกัน ไดรับทราบระเบียบ กฎ ขอบังคับ และวินัยการทํางานของ
.................................................................................................ในฐานะผูวาจางแลว
ขอ 4. การบอกกลาว
เมื่อผูรับจางประพฤติผิดสัญญาจางฉบับลงวันที่ ...................................................... ซึ่ง
ทําไวกับ.............................................................................................ในฐานะผูวาจาง และหากมีความเสียหายที่
ผูวาจางจะเรียกรองเองกับผูค้ําประกัน จะตองสงคําบอกกลาว โดยทําเปนหนังสือแจงใหผูค้ําประกันทราบไม
นอยกวา 15 วัน ซึ่งคําบอกกลาวใหสงไปยังที่อยูขางตน โดยทางไปรษณียลงทะเบียน
-2สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสอบฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝายไดอานและ
เขาใจขอความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแลว เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน

ลงชื่อ ...................................................... ผูค้ําประกัน
(...................................................)
ลงชื่อ ...................................................... ผูวาจาง
(..................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ ..................................................... พยาน

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

