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ขอปฏิบัติในการเขาพักอาศัยในอาคารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. ขอปฏิบัติในการยายเขาพัก 

1.1 นิสิตตรวจสอบสภาพหองพักและอุปกรณในหองพักวาอยูในสภาพพรอมใชงานและลงลายมือชื่อรับทราบ  
1.2 อนุญาตใหนิสิต พักในหองพักตามจํานวนท่ีไดกําหนดไวในแตละหองเทานั้น 
1.3 การขนยาย สิ่งของและเครื่องใชตางๆ เขา-ออก บริเวณหอพัก จะตองติดตอเพ่ือขออนุญาตจากทาง      

สํานักงานหอพักนิสิต เม่ือไดรับอนุญาตแลว นิสิตสามารถขนยายสิ่งของไดในระหวางเวลา 08.00 น. ถึง       
เวลา 17.00 น. เทานั้น เพ่ือไมเปนการรบกวนผูอ่ืน 

1.4 ขอปฏิบัติอ่ืนๆ ใหนิสิตติดตามประกาศของหอพักนิสิตท่ีแจงใหนิสิตทราบตอไป 

2. ขอหามและส่ิงท่ีหอพักไมอนุญาตใหนิสิตทําหรือดําเนินการ 

2.1 การนําส่ิงผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุลักษณะเชนเดียวกัน อันอาจกอใหเกิดอันตราย อัคคีภัย หรือเกิด   
 อันตราย แกชีวิตและทรัพยสินของหอพักนิสิต หรือนิสิตอ่ืนๆ รวมท้ังหามม่ัวสุม หรือเสพสิ่งเสพติดภายใน   
 หองพัก   

2.2 การประกอบอาหาร ภายในหองพักนิสิตและบริเวณหอพักนิสิต 
2.3 การขีดเขียน ติดเทป แปะรูปภาพ ตอก เจาะตะปูตามผนัง พ้ืนหอง หรือสวนตอเติมสวนตางๆ ของท่ีพัก เชน  
     ยายสวิทช ปลั๊ก หลอดไฟ ตอเติมสายไฟ เปลี่ยนลูกบิดประตู เปนตน จะมีคาปรับตําแหนงละ 500 บาท 
2.4 การนําบุคคลภายนอกข้ึนบนอาคาร โดยไมไดรับอนุญาตจากอนุสาสกหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2.5 การแขวนหรือตากส่ิงของออกนอกตัวอาคาร และการท้ิงขยะหรือสิ่งสกปรกตางๆ ออกนอกตัวอาคาร 
2.6 การวางรองเทา หรือส่ิงของใดๆ หนาหองพักและทางเดินภายในอาคารหอพัก ซ่ึงเปนสมบัติของสวนรวม 
2.7 การนําสัตวเล้ียงทุกชนิด เขามาบริเวณภายในหองพักหรือตึกพัก 
2.8 การนํารถยนตหรือรถจักรยานยนต มาใชหรือจอดในบริเวณหอพักนิสิต 
2.9 การเคล่ือนยาย หรือดัดแปลง เฟอรนิเจอร และอุปกรณเครื่องใชในหอง เชน โตะ ตู เตียง โคมไฟ ฯลฯ 
2.10 ขอบังคับอ่ืนๆ ใหปฏิบัติตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ : หากมีความจําเปนอันควร อนุสาสกและผูปกครองท่ีดูแลหอพักท่ีไดรับมอบหมาย สามารถเขา   
         ตรวจสอบสภาพหองนิสิตได 
 

3. ขอปฎิบัตใินการพํานักของนิสิต  
 3.1 ใหพํานักอยูในหอพักอยางนอย 20 วันตอเดือน 
 3.2 ใหข้ึนหองพัก/ตึกพัก กอนเวลา 24.00 น. และไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืนหลังเวลา 22.00 น. 
 3.3 ใหแจงลาออกจากหอพักนิสิตลวงหนาอยางนอย 1 เดือน โดยแจงท่ีสํานักงานหอพัก 
 3.5 ใหนําขยะลงมาท้ิงดานลางตามจุดท่ีหอพักกําหนด 
 3.6 ใหใชน้ําไฟอยางรูคุณคาและชวยกันดูแลสาธารณสมบัติท้ังในหองพัก ตึกพัก และบริเวณหอพัก 
 3.7 ใหนิสิตบริหารจัดการการชําระคาน้ําคาไฟฟากันเองในแตละหองพัก 
 3.8 ใหปรึกษาอาจารย เจาหนาท่ี หรือพ่ีนิสิต ป.โท ป.เอก ท่ีเปนผูปกครองหอพัก (กรณีมีปญหาท่ีตองการความ    
               ชวยเหลือ) 
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4. ขอปฏิบัติในการแจงลาออกจากหอพักนิสิต (มีข้ันตอนการปฏิบัติและดําเนินการดังนี้) 

4.1  แจงใหสํานักงานหอพักทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน โดยแจงใหสํานักงานหอพักนิสิตทราบลวงหนา
ภายในวันสุดทายของเดือนกอนท่ีจะลาออก (ตัวอยาง เชน นิสิตตองการจะลาออกจากหอพักในสิ้นเดือน
กันยายน นิสิตจะตองแจงความจํานงลาออกภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ) หากเลยกําหนด นิสิตจะตองชําระ
คาหอพักเดือนถัดไปดวย  

4.2  ทําความสะอาดหองพักใหอยูในสภาพท่ีนิสิตเขาพักในวันแรก เม่ือนิสิตทําความสะอาดหองพักเรียบรอย
แลว ใหนิสิตติดตอเจาหนาท่ีหอพักเพ่ือข้ึนตรวจหองพักพรอมนิสิต นิสิตพรอมเจาหนาท่ีจะตองตรวจดู
สิ่งของตางๆ ภายในหองพัก ในวันท่ีนิสิตยายของออก วาหองพักอยูในสภาพเรียบรอยเหมือนเดิมปราศจาก
สิ่งของชํารุด หรือเสียหาย และยินยอมชดใชคาเสียหาย กรณีของในหองพักชํารุด หรือเสียหายทุกกรณี กอน
เวลา 16.00 น.  

4.3  กรอกแบบฟอรมแสดงความจํานงขอลาออกจากหอพักนิสิต แนบใบเสร็จรับเงินคาประกันความเสียหาย  
จํานวน 5,000 บาท  นิสิตท่ีเขาตั้งแตปการศึกษา 2561 สามารถพิมพใบเสร็จออนไลนไดท่ีเว็บไซตหอพัก
นิสิตจุฬาฯ สําหรับนิสิตปอ่ืนๆท่ีเขากอนปการศึกษา 2561 ใหสอบถามใบเสร็จไดท่ีสํานักงานหอพักนิสิต 
(หากใบเสร็จหาย ตองติดตอสํานักงานหอพักกอน เพ่ือตรวจสอบ หากนิสิตไดทําหายจริง ตองขอบันทึกจาก
สํานักงานหอพักเพ่ือขอคัดใหม ท่ีฝายการเงิน สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อาคารจามจุรี 5 
ชั้น 3)   

4.4  แนบสําเนาบัตรนิสิต พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
 

หมายเหตุ นิสิตจะตองเตรียมเอกสารใหครบกอนการย่ืนใบลาออก 
 

5. การคืนหองพักของนิสิตท่ีมีสิทธิ์พักตอ ปการศึกษาถัดไป (กรณีไมพักภาคฤดูรอน) 
5.1 ทําความสะอาดหองและขนของออกจากหองพักใหเรียบรอยเหมือนวันแรกท่ีเขาพัก 
5.2 แจงเจาหนาท่ีข้ึนไปตรวจหองพักพรอมนิสิต 
5.3 ลงชื่อในแบบฟอรมคืนหองพัก พรอมคืนบัตรหอพัก และกุญแจหองพัก ท่ีสํานักงานหอพักนิสิต 

 
6. ขอปฏิบัติในการขอรับเงินประกันคืนกรณีแจงยายออกจากหอพัก 

 6.1 การขอคืนเงินประกันความเสียหาย จะไดรับเงินคืนหลังจากนิสิตชําระคาหอง คาน้ํา คาไฟ ครบทุกเดือนแลว
และสงเอกสารครบถวนถูกตองใหทางสํานักงานหอพักนิสิต โดยนิสิตจะไดรับเงินคืนหลังจากสงเอกสารเสร็จ
เรียบรอยเร็วท่ีสุด 2 เดือน เนื่องจากเงินประกัน 5,000 บาท จะตองสงเรื่องไปยังฝายการเงิน สํานักบริหาร
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซ่ึงตองใชเวลาในการดําเนินการ 

 5.2 กรณีเกิดความเสียหายใดๆ ในหองพัก นิสิตจะตองชําระคาเสียหายเปนเงินสด หากไมชําระคาเสียหาย                   
      ทางหอพักนิสิตจะยังไมดําเนินการคืนเงินประกัน 5,000 บาท ใหแกนิสิต จนกวาจะชําระเรียบรอย 
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 อัตราการปรับกรณีที่นิสิตทําใหทรัพยสินของหอพักชํารุดเสียหายตึกชวนชม มีอัตราดังนี ้

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคา/หนวย (บาท) 

1 เตียงนอนเสียหายท้ังหลัง 1 หลัง 7,000 

2 ชุดหัวเตียงนอนท้ังชุด 1 ชุด 2,500 

3 แผนขางเตียงนอน (ตอขาง) 1 แผน 1,712 

4 แผนทายเตียงนอน 1 แผน 1,605 

5 แผนหัวเตียงนอน 1 แผน 1,284 

6 แผนไมอัดรองเตียง 1 แผน 1,000 

7 หนังหุมฟูก มีรอยเตารีดหรือฉีกขาด 1 ชิ้นละ 850 

8 ตูเสื้อผาท้ังหลัง 1 หลัง 9,900 

9 แผนประตูตูเสื้อผา (ตอแผน) 1 แผน 2,500 

10 ฐานตูเสื้อผา 1 แผน 1,605 

11 แผนฝาขางตูเสื้อผา (ตอขาง) 1 แผน 2,500 

12 ชุดลิ้นชักตูเสื้อผา 1 ชุด 1,500 

13 แผนตายชั้นตูเสื้อผา 1 แผน 1,200 

14 ราวแขวนผา 1 อัน 500 

15 มือจับตูเสื้อผา 1 อัน 300 

16 โตะอานหนังสือ 1 ชุด 6,500 

17 แผน TOP ชั้นตายโตะอานหนังสือ 1 แผน 600 

18 แผนดานหนาชั้นตายมีสวิชไฟ 1 แผน 600 

19 แผนลิ้นชักดานหนา 1 แผน 600 
20 แผนขางโตะอานหนังสือ (ตอขาง) 1 แผน 1,284 
21 แผน TOP โตะอานหนังสือ 1 แผน 1,284 
22 แผนหลังโตะอานหนังสือ 1 แผน 1,284 
23 แผนขาโตะอานหนังสือ (ตอขาง) 1 แผน 1,284 
24 รางลิ้นชักโตะอานหนังสือ 1 ราง 642 
25 ถาดเครื่องเขียน 1 ถาด 642 
26 ตูหัวหัวเตียง 1 ตู 4,000 
27 แผน TOP ตูหัวเตียง 1 แผน 1,070 
28 แผนขางตูหัวเตียง(รวมฐาน) 1 ชุด 1,070 
29 แผนหนาตูหัวเตียง (2 แผน บน ลาง) 1 แผน 642 
30 รางลิ้นชักตูเล็กหัวเตียง 1 ราง 642 

31 เกาอ้ี 1 ตัว 2,250 

32 รีโมทเครื่องปรับอากาศ  1 อัน 1,000 
33 กระจกเงา 1 บาน 1,000 
34 ผนังหองมีรอยแปะสติ๊กเกอร 1 จุด 500 

35 ฝาปดแทงคน้ําชักโครก 1 อัน 1,750 
 

      (นอกเหนือจากรายการขางตน ใหชดใชตามสภาพความเปนจริง) 
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แบบฟอรมการรับทราบขอปฏิบัติของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

          ขาพเจานาย/นาง/ นางสาว........................................................นามสกุล...........................................................
เบอรโทรศัพท.....................................................ผูปกครองของ นางสาว ........................................................................... 

    นิสิตตึกชวนชม หอง.....................เตียง..............คณะ........................................................................................................ 
 

              ขาพเจาไดรับทราบขอปฏิบัติ อัตราการปรับความเสียหายเปนท่ีเขาใจดีแลว และยินดีใหนิสิตในปกครองของ
ขาพเจาปฏิบัติตามความในเอกสารฉบับนี้หรือตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 

 

      ลงชื่อ .........................................................นิสิตหอพัก 

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

            วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.2563 

 
      ลงชื่อ ..........................................................ผูปกครอง 

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

            วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.2563 

 
      ลงชื่อ ..........................................................อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง 
                    (อาจารย ดร.รับขวัญ  ภูษาแกว) 
                  วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ.2563 

    
 

หมายเหตุ : ใหนิสิตสงคืนเอกสารสวนของแบบฟอรมการรับทราบขอปฏิบัตใินวันมอบตัวเขาเปนนิสิตหอพัก  
               จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

         
 

 

 


