
 
ระเบียบหอพักนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติและวินัยของนิสิตหอพัก 
พ.ศ. 2564 

____________________ 

  เพื่อให้การด าเนินงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 (2) (4) และข้อ 15 วรรคสองแห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ 1  ให้นิสิตหอพักปฏิบัติดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้ ประกาศหอพักนิสิต และแนวปฏิบัติภายใน
หอพักนิสิตอย่างเคร่งครัด  
  (2)  ตรวจสอบสภาพห้องพักและอุปกรณ์ในห้องพักก่อนเข้าพักอาศัยในหอพักและลงลายมือชื่อ
รับทราบ  
  (3)  พักอาศัยในห้องพักตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละห้องและเตียงที่ก าหนดให้  หากนิสิต
หอพักประสงค์จะย้ายเตียงให้ยื่นค าร้องที่ส านักงานหอพักนิสิต  
  (4)  ขออนุญาตส านักงานหอพักนิสิตในการขนย้าย สิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ เข้า-ออก บริเวณ
หอพักนิสิต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้นิสิตหอพักขนย้ายสิ่งของในช่วงเวลาระหว่าง 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
  (5)  ดูแลห้องพักให้มีสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยโดยยินยอมให้อนุสาสกและผู้ปกครอง
ที่ดูแลหอพักนิสิตที่ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสอบสภาพห้องพักตามความจ าเป็น 
  (6)  พ านักอยู่ในหอพักนิสิตอย่างน้อยเดือนละ 20 วัน 
  (7)  ให้ขึ้นห้องพักก่อนเวลา 24.00 น. และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนหลังเวลา 22.00 น. 
  (8)  ให้น าขยะลงมาทิ้งด้านล่างตามจุดที่ส านักงานหอพักนิสิตก าหนด 
  (9)  ให้ใช้น้ าประปาและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติทั้งในห้องพัก อาคาร
หอพักนิสิต และบริเวณหอพักนิสิต 
  (10)  บริหารจัดการการช าระค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้าระหว่างนิสิตหอพักผู้พักอาศัยร่วมกันใน              
แต่ละห้องพัก 
  (11)  กรณีที่มีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ปรึกษาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนิสิตระดับ
ปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกที่เป็นผู้ปกครองหอพักนิสิต  
 

ข้อ 2 หอพักนิสิตไม่อนุญาตให้นิสิตหอพักกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)  ห้ามกระท าการใดๆ อันท าให้เกิดความเสียหายต่อหอพักนิสิต ห้องพักหรือท าให้เปลี่ยนแปลง
สภาพเดิมของหอพักนิสิตหรือเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก 
  (2)  ห้ามกระท าผิดกฎหมายในบริเวณหอพักนิสิต ห้องพัก หรือน าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณ
หอพักนิสิต ห้องพัก 
  (3)  ห้ามน าเตาแก๊ส เตาถ่าน เตาไฟฟ้า หม้อทอดไร้น้ ามัน เครื่องไมโครเวฟ และอุปกรณ์ 
ไฟฟ้า หุงต้มประกอบอาหารทุกชนิด ที่เกิดประกายไฟหรือควัน มาประกอบอาหารภายในห้องพัก 

(4)  ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณหอพักนิสิต ห้องพัก 
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  (5)  ห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในบริเวณหอพักนิสิต ห้องพัก ห้ามดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด 
ในบริเวณหอพักนิสิต 
  (6)  ห้ามเล่นการพนัน รวมทั้งมีอุปกรณ์ส าหรับเล่นการพนันในครอบครอง 
  (7)  ห้ามน าสิ่งของไปวางด้านหน้าห้องพักนิสิตหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหอพักนิสิต 
ห้ามแขวนหรือตากสิ่งของออกนอกตัวอาคาร และการทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ออกนอกตัวอาคาร 
  (8)  ห้ามก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่นิสิตหอพักรายอื่น 
  (9)  ห้ามประกอบธุรกิจและค้าขาย ในบริเวณหอพักนิสิต ห้องพัก 
  (10)  ห้ามน าบุคคลภายนอกขึ้นหอพักโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอนุสาสกหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  (11)  ห้ามกระท าการใดๆ ต่อพื้นที่ส่วนกลางของหอพักนิสิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
หอพักนิสิต ซึ่งท าให้เกิดสภาพไม่เรียบร้อย เกิดความเสียหาย หรือเป็นการรบกวนสิทธิของนิสิตหอพักคนอ่ืน 

(12)  ไม่อนุญาตให้นิสิตน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณหอพักนิสิต  
 

   ข้อ 3 กรณีนิสิตหอพักประสงค์จะออกจากหอพักนิสิต ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1)  แจ้งส านักงานหอพักนิสิตให้ทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ยหนึ่งเดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือนก่อน
เดือนที่จะออกจากหอพักนิสิต หากเลยก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมหอพักของเดือนถัดไป  
  (2)  ท าความสะอาดห้องพักให้อยู่ในสภาพที่นิสิตหอพักเข้าพักในวันแรก และติดต่อเจ้าหน้าที่
หอพักนิสิตตรวจสภาพห้องพักและสิ่งของต่างๆ ภายในห้องพักที่ส านักงานหอพักนิสิต ก่อนเวลา 16.00 น.  
กรณีเจ้าหน้าที่หอพักนิสิตพบความช ารุดหรือเสียหายให้นิสิตหอพักช าระเงินตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่องเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น  
  (3) กรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงขอลาออกจากหอพักนิสิต แนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินประกัน
ค่าเสียหาย และแนบส าเนาบัตรนิสิต พร้อมแนบส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

  ข้อ 4  การคืนห้องพักของนิสิตหอพักที่มีสิทธิ์พักต่อ ปีการศึกษาถัดไป (กรณีไม่พักภาคฤดูร้อน) 
ให้นิสิตหอพักด าเนินการดังนี้ 
  (1)  ท าความสะอาดห้องและขนของออกจากห้องพักให้เรียบร้อยเหมือนวันแรกที่เข้าพัก 
  (2)  แจ้งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจห้องพักพร้อมนิสิต 
  (3)  ลงชื่อในแบบฟอร์มคืนห้องพัก พร้อมคืนบัตรหอพัก และกุญแจห้องพัก ที่ส านักงานหอพักนิสิต 
 

  ข้อ 5  การคืนเงินประกันค่าเสียหายกรณนีิสิตหอพักลาออกจากหอพักนิสิต 
  ให้ด าเนินการตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
หอพักและค่าใช้จ่ายอื่น ส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น 
 

  ข้อ 6 กรณีนิสิตหอพักฝ่าฝืนความในระเบียบนี้จะได้รับโทษวินัยตามความในข้อ 14 
แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
   
                               ประกาศ ณ วันที่  30  กรกฎาคม 2564 
 
 
              
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) 
            รองอธิการบดี 
               ปฏบิัติการแทนอธิการบดี 
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แบบฟอร์มการรับทราบ 

ระเบียบหอพักนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติและวินัยของนิสิตหอพัก พ.ศ. 2564 
_______________ 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง...............................................นามสกุล.................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................นิสิตหอพัก............................. ห้อง.....................เตียง..............
คณะ..................................... และ 

         ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล.................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว ........................................................
นามสกุล.......................................... นิสิตหอพัก............................. ห้อง.....................เตียง..............คณะ
............................................................... 

              ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจหน้าที่ ข้อปฏิบัติและวินัยของนิสิตหอพักตามระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่ ข้อปฏิบัติและวินัยของนิสิตหอพัก พ.ศ. 2564 แล้ว และยินดีปฏิบัติตาม หรือยินยอมให้
นิสิตในปกครองของข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าว 

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

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

            วันที่............เดือน.................................พ.ศ. 2564 

      ลงชื่อ ..........................................................ผู้ปกครอง 

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

            วันที่............เดือน.................................พ.ศ. 2564 

      ลงชื่อ ..........................................................รักษาการอนุสาสกหอพักนิสิต 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพยส์ุข) 

                  วันที่.............เดือน................................พ.ศ.2564 

 

หมายเหตุ : ให้นิสิตหอพักส่งคืนเอกสารส่วนของแบบฟอร์มการรับทราบข้อปฏิบัติในวันมอบตัวเข้าเป็นนิสิต
หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยส่งไว้ในตะกร้าที่เตรียมไว้ใต้อาคารหอพักนิสิตที่นิสิตพัก     


