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ค�ำน�ำ
คณะผู้ด�ำเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ได้
จัดท�ำคู่มือส�ำหรับนักศึกษาหอพักขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเข้าอยู่หอพัก
กฎระเบียบ การให้บริการ ขั้นตอนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ภายในหอพัก ซึ่งหวังให้ทุกคนได้รับการ
บริการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่พักอาศัย คณะ
ผู้ด�ำเนินงานจึงหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหอพักต่อไป
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
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หอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
พันธกิจ (Mission)

ม

หาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบให้มหาวิทยาลัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง บริหาร
จัดการอาคารสถานที่และอาคารที่พักส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร ตอบสนองนโยบายของมหา
วิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นให้การบริการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมพัฒนานักศึกษาให้เกิดความงอกงาม
จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ให้ประสบการณ์ในด้านการเรียนรูใ้ นการใช้ชวี ติ ร่วมกัน รูจ้ กั
พึ่งพา การแบ่งปันให้กันและกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้รู้จักความเป็นอยู่ของตนเอง
คิดเป็น ปรับตัวเองให้ด�ำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนสามารถด�ำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง
ดังต่อไปนี้
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม และมีความปลอดภัย
2. ให้บริการและสวัสดิการพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษา ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดโภชนาการที่ถูกต้องตามหลักอนามัยและมีคุณค่า
3. จัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างคุณภาพชีวติ มีการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพและพลานามัย
ที่สมบูรณ์
4. พัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกันและการมี
ภาวะผู้น�ำ การมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
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ข้อมูลทั่วไปของหอพัก
อาคารหอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อ�ำเภอห้วยยอด)
สูง 6 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างส�ำหรับการพักผ่อนของนักศึกษา ชั้นที่ 2-5 เป็นห้องพัก
ปรับอากาศ (1 ห้องพักได้ 2 คน) สามารถรองรับนักศึกษาได้จ�ำนวน 120 คน และชั้นที่ 6 เป็นที่
รวบรวมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น ห้องรีดผ้า ห้องรับประทานอาหาร ห้อง
ซักรีด ห้องนันทนาการ เป็นต้น และห้องพักชาย (อาคารเรียน) จ�ำนวน 3 ห้อง (1 ห้องพักได้ 3 คน)
ซึ่งมีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้อง
ระยะเวลาการเข้าอยู่หอพัก
สามารถช�ำระค่าห้องพักเป็นภาคการศึกษา (5 เดือน) ช�ำระเป็นรายเดือน หรือรายวัน
ผู้มีสิทธิ์เข้าพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ก�ำหนดระยะเวลา เปิด – ปิด หอพัก
เปิด 06.00 น. ทุกวัน
ปิด 22.00 น. ทุกวัน
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อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าที่พักส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร
นักศึกษา / บุคลากร
ประเภท

อัตราค่าที่พัก

ค่าน�้ำ

ค่าไฟฟ้า

รายเทอม

12,500 บาท / คน
/ ภาคการศึกษา

26 บาท / หน่วย

7 บาท / หน่วย

รายเดือน

2,800 บาท / คน / เดือน

นักศึกษา / บุคลากร
รายวัน

เหมาจ่าย 150 บาท / คน

ผู้ปกครอง
รายวัน

ผู้ปกครอง : เหมาจ่าย 350 บาท / คน และเพิ่ม 150 บาท ส�ำหรับ 2 คน

บุคคลภายนอก
รายวัน
บุคคลภายนอก : เหมาจ่าย 500 บาท / คน และเพิ่ม 150 บาท ส�ำหรับ 2 คน
หมายเหตุ : กรณีเข้าพักรายเทอมและรายเดือน ต้องช�ำระค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท / คน
กรณีเข้าพักรายวัน ต้องช�ำระค่าประกันความเสียหาย 200 บาท / ห้อง
ต้องอยู่ให้ครบตามเงื่อนไขสัญญา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินคืน

** อัตราค่าห้องพัก ค่าน�้ำ และค่าไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยทางหอพักจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ตึกหอพัก : นักศึกษาหญิง พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง / ห้องเกาะ อาคารเรียน : นักศึกษาชาย พัก 3 คนต่อ 1 ห้อง)

ตารางผ่อนผันค่าเช่าอาคารที่พักนักศึกษา (กรณีพักรายเทอม)
วิธีผ่อนผัน

ช�ำระแรกเข้า

วิธีที่ 1
จ่ายเต็ม

12,500
+ 3,000

วิธีที่ 2
ผ่อนผัน

1,0000
+ 3,000

วิธีที่ 3
ผ่อนผัน

7,500
+ 3,000

วิธีที่ 4
ผ่อนผัน

5,000
+ 3,000

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

2,500
5,000
7,500
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ก�ำหนดการช�ำระเงินค่าบ�ำรุงหอพักนักศึกษา
•
•

ช�ำระเงินสดที่ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น. (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ)
ช� ำ ระผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ สาขาถนนพระราม 6 ชื่ อ บั ญ ชี นายสฤษดิ์ ธั ญ กิ จ จานุ กิ ต และ
นายวัฒนพล ชุมเพชร และนางปวีณา ทองรอด เลขที่บัญชี 583-0-39498-6 ส่งหลักฐานการช�ำระเงิน
พร้อมท�ำสัญญาเช่าห้องพัก

การบริการและสวัสดิการที่พัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องพักปรับอากาศทุกห้อง
ตู้ โต๊ะ ที่นอน ชุดเครื่องนอน พร้อมแม่บ้านท�ำความสะอาด
อินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สาย
ห้องปฐมพยาบาล (เวชภัณฑ์ – ยา)
ห้องละหมาด
ห้องดูโทรทัศน์และห้องกิจกรรม
ห้องรีดผ้า (พร้อมอุปกรณ์)
ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและแบบซักมือ)
ไมโครเวฟ
ลานตากผ้าพร้อมราวแขวนผ้า
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อ�ำเภอห้วยยอด)

6

เพียง 1 นาที

จากหอพักสู่อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
หอประชุม

เพียง 5 นาที

สู่ใจกลางตัวเมืองห้วยยอด

ชั้น 1

ห้องโถงกว้างขนาดใหญ่ ให้บริการแก่นกั ศึกษา
ทุกคน เพื่อการพักผ่อน พบปะพูดคุย ปรึกษา
เรื่องการเรียน ท�ำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

บริการฟรี WIFI

มุมนันทนาการ

เจ้าหน้าทีค่ อยอ�ำนวยความสะดวกในเวลาราชการ
ห้องละหมาดแยกหญิงและชาย
ห้องพยาบาลพร้อมนางพยาบาลประจ�ำห้อง

ชั้น 2 -5
เป็นส่วนของห้องพัก

ชั้น 6

เป็นส่วนของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ซึ่งประกอบด้วย
ห้องครัว
ห้องซักรีด
ห้องนันทนาการ
ห้องรีดผ้า
ลานตากผ้า

เอกสิทธิ์

ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกหลักสูตร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ห้องครัวที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ
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มุมรับประทาน
อาหาร
พร้อมสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
16

งานบริการของหอพัก
• ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
/ กล้องวงจรปิด
• มีเครื่องดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉินทุกชั้นของอาคารและบันไดหนีไฟ
• ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ทางหอพักฯ มีห้องปฐมพยาบาลคอยให้บริการเบื้องต้น
• ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บยามวิกาล ทางหอพักฯ มีบริการรถตู้ รับ-ส่ง ไปยังสถาน
พยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
• มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยบริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หา ในด้ า นการใช้ ชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย
• มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดทางเดิน และห้องรวมต่าง ๆ ให้ทุกวัน ท�ำความสะอาดห้อง
ให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปลี่ยนชุดเครื่องนอนทุก 2 สัปดาห์ และเปลี่ยนผ้าห่มเดือนละ 1 ครั้ง
(ก�ำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
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สิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ในหอพัก
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามกฏของหอพักอย่างเคร่งครัด
ผู้ดูแลหอพักจะมีการตรวจสอบจ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละห้อง ในเวลา 21.00 น. ดังนั้นการเข้าออก
หอพักในแต่ละครั้ง นักศึกษาจะต้องแสดงตัวตนทุกครั้ง
หากต้องการลากลับบ้านหรือไปค้างทีอ่ นื่ นักศึกษาต้องแจ้งทางพอพักทุกครัง้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัย
ของตัวนักศึกษาเอง
ต้องระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตู้ปิดกุญแจ และปิดล็อคประตูห้อง
ทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก (ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาในทุกกรณี)
ช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยของหอพัก ทั้งในห้องพัก และบริเวณที่เป็นส่วนกลาง เช่น ห้อง
ส่วนตัว ห้องครัว ห้องรีดผ้า ห้องซักรีด ห้องท�ำกิจกรรม เป็นต้น
ใช้ไฟฟ้าและน�้ำประปาอย่างประหยัด
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางหอพักจัดขึ้น

BALCONY
VIEW

สิ่ง

ที่ไม่อนุญาตให้น�ำเข้ามาในห้องพัก

•

• กระทะไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีใช้ขดลวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ดูแลหอพักว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าหรือซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบแก่คนอื่นในหอพัก
• อาหารที่มีกลิ่นรุนแรงและส่งผลต่อผู้อื่น
• สัตว์เลี้ยงทุกชนิด
• ของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
8 วิธี การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไร? ให้มีความสุข ได้ประสบการณ์ที่ดี
1. รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่
เป็นการที่น้อง ๆ ต้องพยายามลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย เช่น เพื่อนใหม่ การเรียนรู้
แบบใหม่หรือลองหัดท�ำในสิ่งที่เราไม่เคยท�ำมาก่อน เป็นต้น
2. ลองท�ำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยดูบ้าง
เมื่อเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดงานหรือกิจกรรมก็ลองไปเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กับตนเอง บางทีเราอาจจะชอบก็ได้นะ แถมยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
น้อง ๆ จะต้องรู้จักคบเพื่อนหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และต้องรู้จักวิธีการเข้าหาผู้อื่นก่อน เพื่อ
เรียนรู้การปรับตัวให้กับสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข
4. รู้จักที่จะให้อภัยผู้อื่น
ส�ำหรับข้อนี้อาจจะไม่จ�ำเป็นท�ำเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะนอกมหาวิทยาลัยน้องๆ ก็สามารถท�ำได้ เหมือน
กับส�ำนวนไทยที่ว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” เมื่อมีใครมาให้น้อง ๆ รู้สึกไม่ชอบหรือท�ำให้โกรธ จงจ�ำไว้
เสมอว่าการที่ไปจองเวรหรือแก้แค้นเขากลับนั้น ก็ย่อมท�ำให้เกิดผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ทั้งตัวเองและคนที่
น้อง ๆ ไปกระท�ำเขาด้วย ดังนั้นการให้อภัยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด
5. ลองหัดเข้าชมรมดูบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นชมรม ด้านกีฬา ดนตรี จิตอาสา ฯลฯ เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หลายอย่างเลยที
เดียว แถมยังท�ำให้เราได้ลองท�ำในสิ่งใหม่ๆ อีกด้วย
6. ตีซี้อาจารย์ไว้บ้าง
นอกจากที่เราจะคบเพื่อนที่ดีแล้ว การที่เราตีซี้กับอาจารย์ไว้ด้วยย่อมเป็นสิ่งที่ดี โดยที่น้อง ๆ จะต้องเป็นฝ่าย
ที่เริ่มเข้าหาอาจารย์ก่อน รับรองเลยว่าน้อง ๆ จะได้ค�ำปรึกษาในการเรียน การท�ำรายงานเป็นอย่างดีแน่นอน
นอกจากนี้ยังท�ำให้อาจารย์เห็นว่าเราตั้งใจเรียนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะ
7. เข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
การที่น้องๆ เข้าเรียนสายนั้น อาจจะท�ำให้น้องๆ พลาดเรื่องส�ำคัญก็เป็นไปได้ เช่น เข้ามาไม่ทันเช็คชื่อไม่ทัน
(เพราะบางมหาวิทยาลัยถ้าน้อง ๆ เข้าเรียน แต่เข้าสายเช็คชื่อไม่ทัน อาจารย์ก็เช็คขาดไปเลย แล้วถ้าเป็นแบบนี้
บ่อย ๆ ก็จะท�ำให้น้อง ๆ หมดสิทธิ์เข้าสอบ) หรือไม่ก็ท�ำให้พลาดแนวข้อสอบไป เป็นต้น
8. คิดทุกอย่างก่อนที่จะท�ำอะไรลงไป
เพราะการที่ท�ำอะไรก่อนคิดว่าสิ่งนั้นจะส่งผลเสียหรือผลดีมากกว่ากัน อาจจะท�ำให้เราพลาดหลาย ๆ อย่างไป
ได้ เช่น การเลือกท�ำกิจกรรม ก็ควรเลือกท�ำไม่ชนกับเวลาเรียนหรือไม่กระทบกับการเรียน ไม่งั้นมีหวังเกรดตก
แน่นอน เป็นต้น
Written by : Toey
https://campus.campus-star.com
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การจัดกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาหอพัก
การจัดกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาหอพัก ถือเป็นการพัฒนานักศึกษาเพือ่ ก่อให้เกิดความสามัคคี มีกฏระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งทางหอพักก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา เช่น การ
เล่นกีฬา กิจกรรมร้องเพลง สร้างเสริมความรู้ด้านภาษา การช่วยกันติวหนังสือ เป็นต้น โดยตารางการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเทอม ดังนั้น นักศึกษาหอพักควรติดตามข่าวสารยังบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางสื่อออนไลน์

การจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก
คณะกรรมการประจ�ำหอพัก ประกอบด้วยตัวแทนจากนักศึกษาในแต่ละชัน้ ปีทพี่ กั อยูใ่ นหอพัก จ�ำนวน ชัน้
ปีละ 3 คน และประธาน 1 คน โดยคณะกรรมการประจ�ำหอพักจะได้รับเลือกจากการโหวดของนักศึกษา
หอพักเอง ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นตัวแทนของนักศึกษาหอพักท�ำหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือ
ผู้ดูแลหอพัก กับนักศึกษาภายในหอพัก โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธาน และกรรมการ ซึ่งสรุปอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�ำหอพัก ได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เป็นตัวแทนของนักศึกษาหอพัก
เสนอความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมหอพัก
ด�ำเนินงานในด้านของการจัดกิจกรรมหอพักร่วมกัยผู้ดูแลหอพัก หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลหอพักหรืออาจารย์ผู้ดูแลหอพัก และกรรมการบริหาร
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ภาคผนวก
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การขอยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา
แจ้งความต้องการในการขอยืม
วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา แก่เจ้าหน้าที่หอพัก



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ�ำนวนคงเหลือ
วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ที่นักศึกษาต้องการ



กรอกแบบฟอร์มขอยืม
วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา



(ตรวจสอบเบื้องต้น)

(หากมีจึงจะสามารถให้ยืมได้)

น�ำวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาส่งคืน

(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงตรวจรับ)



หากวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา เกิดการช�ำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้เป็นจ�ำนวนเงิน
ตามจ�ำนวนของอุปกณณ์จริง
23

การขอเช่าหอพัก
กรอกใบสมัครเข้าพักอาศัยหอพัก
ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)



ช�ำระเงินค่าเช่าและค่าประกัน

1. สามารถช�ำระผ่านธนาคาร (โปรดติดต่อสอบถาม) และ
น�ำหลักฐานการช�ำระเงินมายืน่ แก่เจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงาน
หอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง (ห้วยยอด)
2. ช�ำระด้วยตัวเอง ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)



ตรวจสอบหลักฐานและจองห้องพัก



รับกุญแจหอพัก
และสามารถเข้าพักได้ตามวันที่ระบุ
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การขอเปลี่ยนห้องพัก
ยื่นเรื่องการขอย้ายห้องพัก



เจ้าหน้าที่หอพักตรวจสอบห้องพัก
และการค้างช�ำระก่อนการย้าย



จัดท�ำสัญญาใหม่และก�ำหนดวันให้ย้าย
ตรวจสอบห้องเดิม คืนกุญแจ
และรับกุญแจใหม่



ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)

NOTE
โดยปกติแล้วการย้ายห้องพักจะสามารถย้ายได้ในช่วงต้นเดือน หากย้ายในช่วงอื่น
จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอในการขอย้าย
25

การลากลับบ้านหรือแจ้งกลับช้า
กรอกแบบฟอร์มลากลับบ้าน
หรือแจ้งกลับช้า



เจ้าหน้าที่รับทราบ/เซ็นอนุญาต



ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)

นักศึกษาสามารถเดินทางกลับบ้าน

หรือกลับช้าตามที่แจ้ง

(กรณีกลับตรงเวลา)

กลับเข้าหอและลงชื่อในแบบฟอร์มที่ยื่นไว้



(กรณีกลับไม่ตรงเวลา
หรือขอขยายเวลา)

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเวลากลับใหม่
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของทางหอพัก ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาเอง และการ
ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันด้วยความมีระเบียบวินัย

หากไม่ม่ีการติดต่อ เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อไป
หรือโทรแจ้งผู้ปกครอง
(มีเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่ขาดการติดต่อ)
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การลาออกจากอาคารที่พัก
ยื่นเรื่องการลาออกจากหอพัก
ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)



จัดท�ำเอกสารประกอบการลาออก
1. เอกสารการลาออก / เซ็นใบลาออก
2. ส�ำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ของผู้ลาออก)
3. ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
4. ใบส�ำรวจอุปกรณ์ห้องพัก

ตรวจสอบเงินประกัน
และยอดค้างช�ำระ

ภายใน 30 วัน
ท�ำการ





คืนค่าประกันความเสียหาย
ผ่านบัญชีธนาคาร



ขนย้ายของออกจากอาคารที่พัก
และคืนกุญแจห้อง



(กรณีได้รับเงินคืนหรือเหลือจากเงินประกันการหักส่วนต่าง)
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การให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาหอพัก
เป็นบริการในการให้ค�ำปรึกษาและแนะแนวให้แก่นักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว
การปรับตัว หรือปัญหาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษาแจ้งความประสงค์
แก่เจ้าหน้าที่หอพัก



พบปะ พูดคุย ให้ค�ำปรึกษา
ตามวัน เวลาที่นัดหมาย



เจ้าหน้าที่หอพักระบุวัน เวลา ในการให้ค�ำปรึกษา
ณ ส�ำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด)

นัดหมาย เพื่อติดตามผล
(โดยเจ้าหน้าที่หอพัก)
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แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
เงื่อนไขในการยืมวัสดุ-อุปกรณ์
1. ผู้ที่ขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์ ต้องน�ำบัตรนักศึกษามาให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. ผู้ที่ยืมวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาไปแล้ว ต้องรับผิดชอบคืนวัสดุ-อุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
3. หากวัสดุ-อุปกรณ์ชำ� รุดในระหว่างเวลาการออกก�ำลังกายหรือการจัดกิจกรรม ให้นำ� มาคืนทีห่ อ้ ง
กิจการนักศึกษา พร้อมระบุความเสียหาย โดยไม่ตอ้ งช�ำระค่าเสียหาย แต่หากมีการสูญหายเกิด
ขึ้น นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………รหัส…………………………………
นักศึกษา………………………….คณะ/หน่วยงาน…………………………………………............................
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………
มีความประสงค์ที่จะขอยืมอุปกรณ์กีฬา ดังรายการต่อไปนี้
รายการที่ยืม

รายการ

จ�ำนวน

หมายเหตุ

โดยจะขอยืมในวันที่ …….……เดือน …………….……………………พ.ศ …..…………………เวลา……......……
ก�ำหนดส่งคืนภายในวันที่ …………เดือน……………………………พ.ศ…………………….เวลา......................
สถานที่น�ำไปใช้…………………………………………………………………………………........................…………..
วัตถุประสงค์ในการใช้……………………………………………………………………..……….............……….………
ลงชื่อ……………………………………ผู้ขอใช้บริการ
ลงชื่อ ……...……………………...………ผู้ให้บริการ
บันทึกของเจ้าหน้าที่
ได้รับส่งคืนเมื่อวันที่.................เดือน............................................พ.ศ..................
 ครบ  ไม่ครบ สิ่งที่ยังไม่คืน ................................................................................................
 ไม่ช�ำรุด  ช�ำรุด เพราะ ........................................................................................................
ลงชื่อผู้คืน..........................................................
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ลงชื่อผู้รับคืน.....................................................

ระเบียบการเช่าห้องพักแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เพื่อให้การเช่าห้องพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยทาง
มหาวิทยาลัย เห็นควรก�ำหนดระเบียบการเช่าห้องพักดังนี้
1. ผู้เช่าต้องใช้ห้องเช่าเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น (พักได้ไม่เกินห้องละ 2 คน)
2. ผูเ้ ช่าจะต้องช�ำระค่าเช่าตามก�ำหนด ถ้าเกินวันที่ 5 ของเดือนจะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท
และจะงดบริการสาธารณูปโภคหรือปิดล็อคห้องเช่าทันที ถ้าผิดนัดเกิน 15 วัน ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์
ยึดและขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากห้องเช่าทันที โดยไม่มีความผิด หากเงินประกัน
และเงินค่าเช่าไม่พอช�ำระหนี้และค่าเสียหาย ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าขายทรัพย์สินของผู้เช่าเพื่อ
น�ำมาช�ำระหนี้และค่าเสียหายได้ แลให้ถือว่าสัญญาเช่าได้สิ้นสุดทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว
3. ผู้เช่าจะต้องเช่าให้ครบ 5 เดือน (กรณีสมัครแบบรายภาคเรียน) ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประกัน
ความเสียหายคืนได้ (เมื่อย้ายออก)
4. ห้ามน�ำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในห้อง (ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 800 บาท และ
ยกเลิกสัญญาเช่า)
5. ตั้งแต่เวลา 17.00 – 08.00 น. ห้ามผู้เช่าหรือบริวารผู้เช่า ขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักและ
ตัวอาคารโดยพลการ
6. ผูใ้ ห้เช่าและผูแ้ ทนตลอดจนเจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธ์เข้าตรวจห้องเช่าได้ ตามความเหมาะสมรวมทัง้ การ
เข้าท�ำความสะอาดตามเงื่อนไขการบริการในห้องพัก
7. ผูเ้ ช่ามีหน้าทีร่ ะวัง ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ตลอดจนยานพาหนะของตนเอง ถ้าทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า
เสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าด้วยประการใด ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เช่า
8. ถ้าผู้เช่าจงใจละเมิดระเบียบการเช่า ข้อบังคับ และข้อห้ามไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์
ยกเลิกสัญญาและริบเงินค่าประกันความเสียหายทั้งหมดได้ทันที
9. ห้ามท�ำการต่อเติม ตอกตะปู รื้อถอน และย้ายสิ่งของ หรือติดกาวสิ่งอื่นใดบนฝาพนัง หาก
ฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าความเสียหาย (ถ้าตอกตะปู หรือ ติดกาว จุดละ 200 บาท) การแก้ไข หรือ
ดัดแปลง ทรัพย์สนิ แลอุปกรณ์ทกุ ชนิด ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้า หรือเฟอร์นเิ จอร์ภายในห้องเช่า หาก
ฝ่าฝืน จะต้องจ่ายค่าเสียหายจุดละ 200 บาท
10. ห้ามประกอบอาหารและมีหรือใช้อปุ กรณ์ในการประกอบอาหารทุกชนิด เช่น หม้อหุงข้าว หม้อ
หุงต้ม และห้ามมีหรือใช้เตารีดในห้องพัก หากตรวจพบจะด�ำเนินการยึดทันที และจะคืนให้เมือ่
ผู้ปกครองมาขอรับคืนหรือเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลหอพัก
11. ห้ามวางรองเท้าหรือสิ่งของใด ๆ บริเวณทางเดินอันมีลักษณะเกะกะ หรือไม่เป็นระเบียบ
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

เรียบร้อยมิฉะนั้นจะถูกริบ และเสียค่าปรับชิ้นละ 50 บาท
ห้ามทิ้งสิ่งของ เศษผง หรือวัสดุใด ๆ บริเวณทางเดิน หรือนอกระเบียง หากฝ่าฝืนปรับครั้ง
ละ 500 บาท และห้ามมิให้ทิ้งเศษอาหารลงในอ่างล้างหน้า หรือท่อน�้ำต่าง ๆ และห้ามทิ้งผ้า
อนามัยลงในชักโคลก
หากผู้เช่าได้เช่าห้องพักห้องใดห้องหนึ่งแล้ว ประสงค์จะย้ายห้อง ต้องเสียค่าบริการครั้งละ
200 บาท กรณีขอย้ายห้องครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักรับทราบล่วงหน้า 1 เดือน
และการอนุญาตให้ย้ายห้องพักให้เป็นสิทธิของผู้ให้เช่า
กรณีฉุกเฉินใด ๆ หรือท�ำกุญแจหาย หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าห้องพักได้ และท�ำให้
ต้องเปลี่ยนลูกบิดของผู้เช่า ผู้เช่าต้องยินยอมให้คิดค่าเสียหายครั้งละ 500 บาท ค่าปรับกรณี
ปั๊มกุญแจ 200 บาท และกรณียืมกุญแจ โดยเบิกกุญแจส�ำรองคิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ถ้าผู้เช่าไม่ใช้ห้องพักเกินกว่า 10 วัน จะต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากกลับ
ช้ากว่าวันครบก�ำหนดช�ำระค่าเช่าห้อง จะต้องช�ำระค่าเช่าไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่าผู้เช่าผิด
สัญญาเช่า
การแจ้งย้ายออกจะต้องกรอกแบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
กรณีปิดภาคเรียนที่ 3 ทางหอพักไม่มีการคืนห้องพักชั่วคราว หรือรับฝากของใด ๆ ผู้เช่าต้อง
ช�ำระเต็มจ�ำนวนสัญญาเช่า
หากผู้เช่ากระท�ำผิดระเบียบข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ ตามข้อ 17 ที่จะบอก
กล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หรือเรียกค่าเสียหาย หรือเลิกสัญญา โดยให้สัญญา
สิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวก่อนหรือจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวรวมกันก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
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ประวัตินักศึกษาหอพัก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา……………...………..
หมายเลขห้องพัก……………...…………………
ข้อมูลส่วนตัว

ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว) ………..………..………...............…..………..……..ชื่อเล่น………......………อายุ…..………..ชั้นปีที่…..…………
คณะ………..……...………..…...….สาขาวิชา…...……..….........……..………เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………........
เข้าพักในหอเมือ่ วันที…่ ……….เดือน.………..………………พ.ศ..………..……….. ภาคการเรียนที.่ .……ปีการศึกษา….......หมูเ่ ลือด………..
วัน/เดือน/ปี เกิด…………………..…………...โรคประจ�ำตัว………..…..……..……........………เคยแพ้ยา……..........…..………..……….....…
ข้อมูลครอบครัว
บิดา ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………….อาชีพ……………………………………….......................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….............…………….เบอร์โทรศัพท์……………………......…………………....
ทีท่ ำ� งาน………….....…………………………………………………………………............……เบอร์โทรศัพท์………………………………………............
มารดา ชือ่ -สกุล …………………………………………………………………………………..อาชีพ……………………………………….......................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….............…………….เบอร์โทรศัพท์……………………......…………………....
ทีท่ ำ� งาน………….....…………………………………………………………………............……เบอร์โทรศัพท์………………………………………............
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (ผู้ปกครอง)
ชือ่ -สกุล ………………………………………………….…………ความสัมพันธ์……………………….อาชีพ…………………………....………....………...
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………….............….เบอร์โทรศัพท์…......……………………………………....
ทีท่ ำ� งาน…………………………………………………………………………….............….…เบอร์โทรศัพท์………………………...............………....
อาจารย์ทปี่ รึกษา……………………………………………………………….....…........….เบอร์โทรศัพท์…….....………………………………….....
เพื่อนสนิท
1. ชือ่ -สกุล……………………………………….........………………………………..…………..เบอร์โทรศัพท์……….....………………………….....……
2. ชือ่ -สกุล……………………………………….........………………………………..…………..เบอร์โทรศัพท์……….....………………………….....……

หมายเหตุ
ห้ามมิให้นักศึกษาย้ายห้องพักโดยไม่ได้อนุญาตและไม่อนุญาตให้นักศึกษาโอนกรรมสิทธิ์ในการอยู่หอพักให้กับ
บุคคลอื่น
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
 ใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก		
 ส�ำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาจ�ำนวน 1 ฉบับ
 ส�ำเนาหลักฐานการช�ำระเงิน

 รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ
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ใบสมัครเข้าพักอาศัยหอพัก
หอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ห้อง....…………

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)………………………..............……….อายุ………… ปี ชือ่ เล่น………….....…… ศาสนา…………………………
เลขประจ�ำตัวนักศึกษา………………….…… คณะ……………………..…… สาขาวิชา…………………..…………ชัน้ ปีท…ี่ ………...
โรคประจ�ำตัว………………………………………………………………………………แพ้ยา…………………....………………………………
ผูค้ ำ�้ ประกัน (นาย/นาง/นางสาว)……………....……………………อายุ…………ปี เกีย่ วข้องกับนักศึกษาเป็น….……………………
ที่อยู่ เลขที่……...หมู่ที่……… ซอย………........………ถนน………….....…….…………ต�ำบล/แขวง………….............……………
อ�ำเภอ/เขต…….......……จังหวัด………....……………………รหัสไปรษณีย…์ …………..โทรศัพท์ผปู้ กครอง..………………..……..
อัตราค่าเช่าห้องพัก (ไม่รวมค่ามัดจ�ำ)
 แบบเหมาจ่ายภาคเรียน ระยะเวลา 5 เดือน
 แบบรายเดือน
 แบบรายวัน
หมายเหตุ แบบเหมาจ่ายภาคเรียน (ยืนยันสิทธิ์ต้องอยู่ต่อครบภาคเรียน) / แบบรายเดือน ค่ามัดจ�ำและค่าประกัน
ความเสียหาย 3,000 บาท / คน
กรณีเข้าพักรายวัน ต้องช�ำระค่าประกันความเสียหาย 200 บาท / ห้อง
ช�ำระค่าไฟฟ้ารายเดือน อัตราหน่วยละ 7 บาท ช�ำระค่าน�้ำประปารายเดือน อัตราหน่วยละ 26 บาท
 ข้าพเจ้าทราบและยินยอมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสติ อย่างเคร่งครัดทุกประการ รวม
ถึงค่าใช้จา่ ยในการอยูห่ อพักและยินดีให้ทางมหาวิทยาลัยจัดห้องพักได้ตามความเหมาะสม เมือ่ ช�ำระเงินยืนยันการเข้า
พักเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เข้าพักตามเวลาทีก่ ำ� หนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงิน ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
................................................................
(................................................................) ผู้สมัคร
....../....../......

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

สำ�หรับเจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ลงชื่อ……………………...........................………………………………………

เลขที่ใบเสร็จค่าประกันความเสียหาย
……………………...........................………………………………………

ผู้จัดการหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

เลขที่ใบเสร็จค่าเช่าห้อง
……………………...........................………………………………………

ลงชื่อ……………………………………..........................…....…………………
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สัญญาเลขที่…………..ห้อง……………….
สัญญาเช่าห้องพักอาศัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เมื่อวันที่.............................
ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย.................................................... ผู้รับมอบอ�ำนาจ
กระท�ำการแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั้ ตรัง อยูท่ ี่ ๑๑๑ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง ๙๒๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว ................................................................. อายุ .................ปี สัญชาติ..................
ถือบัตรประจ�ำตัวประชาชนเลขที่..............................................................วันออกบัตร..............................................
วันที่หมดอายุ........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.......................................หมู่ที่..........................
ถนน..............................................ตรอก/ซอย.........................................ต�ำบล/แขวง............................................
อ�ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์……………..………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้เช่าได้ตรวจตราห้องที่เช่าและทรัพย์สินในห้องที่เช่า มีสภาพปกติดีและครบถ้วน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
จึงตกลงท�ำสัญญา โดย มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าห้องพัก...............ชั้นที่............ชื่ออาคารหรือชื่อ
หอพัก……………………………………………….………ตั้งอยู่ ณ เลขที่……………………….…..ถนน………………………………
ต�ำบล/แขวง………………………….……..อ�ำเภอ/เขต……………………..………….….จังหวัด……………………………………………
พร้อมหลักฐานส�ำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน แนบท้ายนี้
ผู้เช่ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการเช่าห้องพักแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัย หรือระเบียบใดๆของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและถือให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่มีต่อไปภายหน้า
ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ ๑. มีก�ำหนดเวลา............เดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
..........................บาท ตัง้ แต่…………………………………………………..ถึง…………………………………………………………………
		
(๑) การช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ให้ชำ� ระค่าเช่าล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก ผูเ้ ช่าได้ชำ� ระให้แก่
ผู้ให้เช่าในวันท�ำสัญญานี้ ซึ่งผู้ให้เช่าได้รับเงินดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับการเช่าเป็นรายเดือนในเดือนต่อๆไป
ผู้เช่าตกลงช�ำระให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จนกว่าจะครบก�ำหนดอายุ
ตามสัญญาเช่าฉบับนี้
		
(๒) การช�ำระค่าเช่าเป็นภาคเรียน ผูเ้ ช่าต้องช�ำระค่าเช่าก่อนการเปิดภาคเรียนตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดในใบแจ้งหนี้ หากผู้เช่าผิดนัดไม่ช�ำระค่าเช่าตามที่ได้ก�ำหนดถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่ายินยอมให้คิดค่าปรับ
ตามข้อ ๔
ข้อ ๓. ผู้เช่าจะต้องช�ำระค่าน�้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ให้แก่ผู้ให้เช่าตามจ�ำนวนที่ใช้ในแต่ละเดือนตาม
มาตรวัดที่ได้ติดตั้งไว้ โดยมีอัตราดังนี้
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(๑) ค่าน�้ำประปา ยูนิตละ ๒๖ บาท ( ยี่สิบหกบาทถ้วน )
(๒) ค่ากระแสไฟฟ้า ยูนิตละ ๗ บาท ( เจ็ดบาทถ้วน )

ค่าน�้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบภายในทุกวันที่ ๒ ของทุกเดือน และให้ผู้เช่า
ช�ำระเงินดังกล่าวพร้อมกับช�ำระเงินค่าเช่าล่วงหน้าในแต่ละเดือน
อนึ่ง อัตราค่าน�้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้านี้ อาจขึ้นลงได้ตามส่วนการขึ้นลงของอัตราค่าน�้ำประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค และค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อ ๔. กรณีที่ผู้เช่าละทิ้ง หรือไปจากห้องเช่า ถ้าผู้เช่าติดค้างค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ ตามข้อ ๑ , ๒
และข้อ ๓ เกินก�ำหนด ๕ วัน ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท แต่ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา
เช่าได้
		
๔.๑ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่า และเข้ายึดหน่วงทรัพย์ของผู้เช่า
ได้ และห้ามให้ผู้เช่า หรือ บริวารของผู้เช่าเกี่ยวข้องกับห้องเช่าอีกต่อไป และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ให้ผู้อื่นเช่าต่อไปทันที
		
๔.๒ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้เช่า หรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่า โยกย้ายทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า หากมีสงิ่ ใดช�ำรุด
เสียหาย หรือแตกหักบุบสลาย หรือสูญหายไป ผู้เช่าจะขอไม่เอาผิดใดๆทั้งสิ้น
		
๔.๓ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่างดบริการ น�้ำประปา ไฟฟ้า
ข้อ ๕. เมือ่ ผูเ้ ช่าต้องการคืนห้องเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าจะต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน ในกรณีทผี่ เู้ ช่าย้ายออกจากห้องเช่าก่อนครบก�ำหนดสัญญาเช่านี้ ผูเ้ ช่าตกลงยินยอม
ให้ผใู้ ห้เช่าริบเงินค่าเช่าล่วงหน้าทีย่ งั คงเหลือทัง้ หมด เว้นแต่การออก่อนครบก�ำหนดของผูเ้ ช่าเกิดจากความผิดของผู้
ให้เช่า
ข้อ ๖. ผู้เช่าจะต้องบ�ำรุงดูแลรักษาห้องเช่ามิให้ช�ำรุดทรุดโทรม และผู้เช่าจะต้องรักษาความสะอาดห้อง
ที่ให้เช่ามิให้มีสิ่งโสโครก และมีกลิ่นเหม็น หรือกระท�ำการอึกทึกเสียงดังจนผู้อื่นได้รับความร�ำคาญปราศจากความ
ปกติสุข หรือกระท�ำสิ่งใดจนเป็นที่น่าหวาดเสียวหรือเป็นอันตรายแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงถ้าเกิดความเสียหาย ผู้ให้
เช่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ตามระเบียบการเช่าแนบท้ายสัญญาเช่านี้
ข้อ ๗. ห้ามผูเ้ ช่า ดัดแปลง หรือต่อเติมสิง่ ใดลงในบริเวณห้องเช่า เว้นแต่ จะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้เช่า ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้เช่ายอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผูเ้ ช่ายอมให้ผใู้ ห้เช่าหรือตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจดูหอ้ งทีเ่ ช่า และแม่บา้ นเข้าท�ำความสะอาด
ตามการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบได้ทันที หรือทุกเมื่อที่มีความจ�ำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๙. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วงไปอีกทอดหนึ่ง หรือจะไม่มอบให้ผู้อื่นเข้าครอบครองห้องที่
เช่าในระหว่างอายุสัญญาการเช่า เว้นแต่ผู้ให้เช่ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๐. ผู้เช่าทราบและยินยอมให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าห้องพักอาศัยร่วมอยู่ด้วย ตามจ�ำนวนที่ทางผู้ให้เช่า
ก�ำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน โดยผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มเติมผู้เช่าร่วมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๑. บรรดาทรัพย์สินที่ผู้เช่าน�ำเข้ามาภายในห้องเช่า หากเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือบุบสลาย
ไปอย่างใดๆ ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
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ข้อ ๑๒. ถ้ามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีการกระท�ำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในบริเวณห้องเช่า ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า
หรือบริวารของผู้เช่า หรือบุคคลอื่นที่ผู้เช่า หรือบริวารของผู้เช่าน�ำมา หรือพามา หรือก่อให้เกิดขึ้น ผู้เช่าจะต้องรับ
ผิดชอบทุกประการ
ข้อ ๑๓. ผู้เช่าต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดี หากผู้เช่าได้กระท�ำการใดๆ อันก้อให้เกิดความเสีย
หายต่อผู้เช่าคนอื่น หรือต่อผู้ให้เช่า หรือในกรณีที่ผู้เช่าคนอื่น หรือผู้ให้เช่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้เช่าได้โดยปกติสุข
ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที และผู้เช่าต้องช�ำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยสละสิทธิเรียกร้องใดๆ
จากผู้ให้เช่า
ข้อ ๑๔. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในหอพัก ซึ่งผู้ให้เช่าจัดบริการไว้ให้เป็นส่วนรวม ผู้เช่าจะต้องใช้
ร่วมกับบุคคลอื่น และจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนจะพึงใช้ทรัพย์ของตน หากผู้เช่าท�ำให้ทรัพย์สิน
เสียหาย ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นจนเต็มจ�ำนวน
ข้อ ๑๕. ถ้าเกิดเพลิงไหม้ห้องที่เช่าขึ้น สัญญานี้จะเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่า
เสียหายจากผู้ให้เช่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖. เพื่อเป็นการประกันความเสียหายและการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้เช่าได้วางเงินค่าประกันไว้กับ
ผู้ให้เช่าในวันท�ำสัญญานี้เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่าต่อเมื่อ ผู้เช่าได้เช่าห้อง
ครบก�ำหนดเวลาตามอายุสญ
ั ญานี้ และผูเ้ ช่าได้ยา้ ยออกจากห้องทีไ่ ด้เช่าเว้นแต่ผเู้ ช่าได้กระท�ำผิดตามสัญญาข้อหนึง่
ข้อใด หรือไม่มีหนี้สินค้างช�ำระแก่ผู้ให้เช่าหรือไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ใดๆภายในห้องเช่าช�ำรุดเสียหายหรือแตกหักบุบ
สลาย
ในกรณีที่เงินค่าประกันมีไม่เพียงพอต่อความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่ายินยอมให้หักค่าเช่าล่วงหน้าตาม
วรรคหนึ่งได้ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบชอบช�ำระให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วน หากผู้เช่าไม่มีเงินสดพอช�ำระส่วนที่ขาดนี้
ผู้เช่ายอมมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในห้องเช่าไว้แก่ผู้ให้เช่ายึดหน่วงไว้ และผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ในการส่งรายชื่อการค้าง
ช�ำระหนี้ เพือ่ ล็อคระบบทะเบียนนักศึกษาได้ไปถึงขัน้ การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตเพือ่ ส�ำเร็จการศึกษาจนกว่าผูเ้ ช่าจะน�ำ
เงินสดส่วนที่ขาดไปทั้งหมดมาช�ำระแก่ผู้เช่าจนครบเต็มจ�ำนวน
ข้อ ๑๗. ในกรณีทผี่ เู้ ช่าผิดสัญญาเช่า ไม่วา่ ข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อรวมกันหรือกระท�ำผิดระเบียบการ
เช่าตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๑ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิท์ จี่ ะบอกกล่าวให้ผเู้ ช่าปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหาย หรือ
เลิกสัญญา โดยให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน หรือจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวรวมกันก็ได้
ข้อ ๑๘. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุครบก�ำหนดระยะเวลาการเช่า หรือด้วยเหตุประการหนึ่ง
ประการใดก็ตาม ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู้ ห้เช่าเข้าครอบครองทรัพย์ทเี่ ช่าได้ทนั ที และผูเ้ ช่ายินยอมขนย้ายสิง่ ของออกจาก
ห้องที่เช่าตามที่ผู้ให้เช่าก�ำหนด และระหว่างขนย้ายทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าหรือเจ้าหน้าที่รับทราบ ห้ามขน
ย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพักระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. หากครบก�ำหนดแล้วยังไม่ขนย้ายตามเวลาที่ผู้
ให้เช่าก�ำหนด ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากห้องที่เช่าออกจากห้องที่เช่าเพื่อน�ำห้องดังกล่าวให้
ผู้เช่ารายอื่นเข้าพักได้ทันที โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน และเก็บรักษาทรัพย์สิน
นั้นทั้งหมด
		
๑๘.๑ กรณีสัญญาสิ้นสุดและไม่เกิดความเสียหายให้ผู้เช่ามาด�ำเนินการยื่นเอกสารขอค่า
ลงชื่อ...............................................ผู้เช่า
(
)
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ประกันความเสียหายภายในระยะเวลา ๖ เดือน หากไม่ดำ� เนินการตามระยะเวลาดังกล่าวผูเ้ ช่ายินยอมให้มหาวิทยาลัย
ริบเงินประกันความเสียหายได้ทันที
ข้อ ๑๙. หากผู้เช่ามีเรื่องทะเลาะวิวาททางผู้ให้เช่าจะท�ำรายงานความประพฤติแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อหักคะแนนความประพฤติ หากถึงขั้นรุนแรง ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า
ข้อ ๒๐. หากปรากฏว่าทรัพย์สินภายในห้องพักเกิดความเสียหาย หรือแตกหักบุบสลายในระหว่างที่ผู้
เช่าได้อาศัยอยู่แล้ว ผู้เช่าและผู้ร่วมเช่าจะต้องเป็นผู้ร่วมออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
ข้อ ๒๑. ทรัพย์สินมีค่าของผู้เช่า ผู้เช่าจะเก็บรักษาไว้เอง หากเกิดการสูญหายทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิด
ชอบ
ข้อ ๒๒. ผู้ให้เช่าและผู้แทนตลอดจนเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์พิจารณาโยกย้ายห้องพักได้ตามโอกาสและตาม
ความเหมาะสม ผู้ให้เช่าพิจารณาจากสถานการณ์การเข้าพัก โดยผู้เช่าจะต้องด�ำเนินการตามที่ผู้ให้เช่าแจ้งหรือ
ประกาศ หากไม่ประสงค์จะย้ายห้องพักตามที่ผู้ให้เช่าแจ้ง ผู้เช่าจะต้องช�ำระเงินค่าเช่าแบบราคาเหมาห้อง หากไม่
ด�ำเนินการตามที่ผู้ให้เช่าแจ้ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้
สัญญานี้ท�ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่า
สัญญาถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้เช่า
(
)

ลงชื่อ...............................................ผู้เช่า
(
)

ลงชื่อ...............................................พยาน
(
)

ลงชื่อ...............................................พยาน
(
)
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เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัย

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท�ำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………..ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่ ง ของสั ญ ญาเช่ าเลขที่… …………………………………………ได้ ก ระท� ำ ขึ้ น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิต โดยมีนาย………………………....……................................... ต�ำแหน่งผู้จัดการหอพัก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นผู้มีอ�ำนาจ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้
เช่า” และ…………………………………………………….ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” ตามสัญญาเช่าฉบับ
ดังกล่าวข้างต้น มีความประสงค์เช่าห้องพักอาศัย ห้องเลขที…่ …………………โดยมีกำ� หนด……….เดือน
ตั้งแต่วันที่ ………………………………………………….จนถึงวันที่ …………………………………ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ……………......….บาท (………………………………………………………..) โดยมีเงื่อนไข ของการเช่า
ทั้งหมดให้เป็นไปตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวข้างต้น
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท�ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่าสัญญาถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...............................................ผู้ให้เช่า
(
)

ลงชื่อ...............................................ผู้เช่า
(
)

ลงชื่อ...............................................พยาน
(
)

ลงชื่อ...............................................พยาน
(
)
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สัญญาค�้ำประกัน
วันที่…………………………………
ข้าพเจ้า ชือ่ ……………………………………………………………สกุล…………………………………….....
อยูบ่ า้ นเลขที…่ …………………………………………………………………………………………………………………....
เป็นผูป้ กครอง ของ……………………………………………………………………..รับทราบรายละเอียดในสัญญา
เช่าห้องพักอาศัยนี้โดยตลอดแล้ว
หากผูเ้ ช่าผิดสัญญา จนท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ห้เช่า ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญาจนครบถ้วน
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส�ำคัญ

ลงชื่อ............................................ผู้ให้เช่า
(
)

ลงชื่อ............................................ผู้ค�้ำประกัน
(
)

ลงชื่อ............................................พยาน
(
)

ลงชื่อ............................................พยาน
(
)
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แบบขอผ่อนผันการช�ำระค่าอาคารที่พักนักศึกษา (รายเทอม)
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............

เรียน ...........................................
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................นามสกุล .................................รหัสประจ�ำตัว .................................
โทร.............................ชั้นปีที่......................... คณะ..................................................สาขาวิซา...................................................
ห้องพัก................... มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช�ำระค่าอาคารที่พักนักศึกษา ของภาคการศึกษาที่.........../........... หรือ
ประจ�ำเดือน.................................เป็นจ�ำนวน...................บาท (...............................................................................................)
ภายในเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนดให้ ทั้งนี้เนื่องจาก ........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อผ่อนผันการช�ำระเงินค่าอาคารที่พัก และจะด�ำเนินการช�ำระเงินให้เรียบร้อยภายใน
วันที่........... เดือน................................. พ.ศ............ เพื่อเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้หากช�ำระไม่ตรง
ตามก�ำหนดยินดีช�ำระค่าปรับตามเงื่อนไขเป็นรายวัน วันละ 50 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ขออนุมัติ
(................................................................)
....../....../......

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาที่ผ่อนผันการช�ำระค่าเช่า ก�ำหนดผ่อนผันช�ำระได้ไม่เกิน 1 เดือนและไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคเรียน

2. นักศึกษาต้องช�ำระค่าเช่าของ 2 เดือนแรกของภาคเรียนก่อน จึงจะสามารถผ่อนผันได้ (ค่าประกันหอพัก + ค่าเช่า 2 เดือนแรก)

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก
................................................................................... ....................................................................................
................................................................................... ....................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
(................................................................)
....../....../......
....../....../......
ความเห็นเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและบัญชีการเงิน
ข้อมูลการช�ำระเงิน เดือน........จ�ำนวนเงิน.............บาท ....................................................................................
เลขที่ใบเสร็จ.................................................
....................................................................................
กรณีผ่อนผัน
 อนุมัติ
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
 ไม่อนุมัติ เพราะ........................
....../....../......
 เห็นสมควรเสียค่าปรับวันละ 50 บาท
จ�ำนวนวัน............. วัน จ�ำนวนเงิน.....................บาท
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
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แบบขออนุญาตเข้าหรือออกนอกอาคารที่พัก
(กรณีไม่เป็นไปตามเวลาที่หอพักก�ำหนด)
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............

เรียน เจ้าหน้าที่เวรประจ�ำหอพัก
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................นามสกุล .................................รหัสประจ�ำตัว ...............................

โทร.............................ชั้นปีที่......................... คณะ..................................................สาขาวิซา...................................................
ชือ่ ผูป้ กครอง.................................................หมายเลขโทรศัพท์ผปู้ กครอง..........................................ห้องพัก.......................
มีความประสงค์ ขออนุญาตเข้าออกนอกอาคารที่พัก เนื่องจาก ....................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที.่ .........................................เวลา......................ถึงวันที.่ .........................................เวลา..........................................

ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และยินยอมเรียบร้อยแล้ว และทางผู้ปกครองจะขอรับผิดชอบต่อเหตุ
การณ์ใดๆทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
					

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
			
....../....../......

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาจะสามารถออกนอกอาคารที่พักได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เวรประจ�ำหอพัก
2. นักศึกษาต้องโทรแจ้งผู้ปกครองทุกครั้งถ้าประสงค์ออกนอกอาคารที่พักภายหลังช่วงเปิด-ปิด โดยผู้ปกครองยินยอม และ
ทางอาคารที่พักจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
3. แนบบัตรหอพักไว้พร้อมแนบฟอร์ม และรับคืนพร้อมลงชื่อกลับในวันที่เข้าอาคารที่พัก

1. การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก หรือเจ้าหน้าที่เวรประจ�ำหอพัก
 ติดต่อผู้ปกครอง
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ .................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......

2. ส�ำหรับนักศึกษาลงในวันกลับ
วันที่กลับเข้าหอพัก..................................เวลา....................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
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แบบฟอร์มขอลากลับบ้าน
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............

เรียน เจ้าหน้าที่เวรประจ�ำหอพัก
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................นามสกุล .................................รหัสประจ�ำตัว ...............................

โทร.............................ชั้นปีที่......................... คณะ..................................................สาขาวิซา...................................................

ชือ่ ผูป้ กครอง.................................................หมายเลขโทรศัพท์ผปู้ กครอง..........................................ห้องพัก.......................
มีความประสงค์ขอลากลับบ้าน ที่บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่..............ถนน..............................................

ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ .................
ตั้งแต่วันที.่ .........................................ถึงวันที.่ .........................................

ชื่อผู้ปกครอง………..………..……….......................เบอร์โทรผู้ปกครอง ที่สามารถติดต่อได้………..………………..……..…..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
					

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
			
....../....../......

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องลงชื่อกลับเข้าหอพักโดยทันที เมื่อกลับมาถึงแล้ว
2. นักศึกษาต้องโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองทุกครั้งที่ประสงค์ลากลับบ้าน โดยให้ผู้ปกครองยินยอมและรับทราบ

1. การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก หรือเจ้าหน้าที่เวรประจ�ำหอพัก
ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ .................................................................................................................
					

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
			
....../....../......

2. ส�ำหรับนักศึกษาลงในวันกลับ
วันที่กลับเข้าหอพัก..................................เวลา....................
					

ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
			
....../....../......

42

แบบขอเปลี่ยนห้องพัก
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............

เรียน......................................
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................นามสกุล .................................รหัสประจ�ำตัว ...............................

โทร.............................ชั้นปีที่......................... คณะ..................................................สาขาวิซา...................................................

ห้องพัก.......................
มีความประสงค์ขอย้ายหไปห้องพัก............ทั้งนี้
เนื่องจาก .................................................................................................................................................................................

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

					

(ลงชื่อ)............................................ผู้ขอย้าย
(................................................................)
			
....../....../......

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ย้ายห้องล่วงหน้าก่อน 1 เดือน หากย้ายครั้งที่ 2 ขึ้นไปต้องเสียค่าปรับครั้งละ 200 บาท
2. นักศึกษาต้องช�ำระค่าสาธารณูปโภคเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ และน�ำกุญแจห้องพักมาคืน
3. นักศึกษาจะสามารถย้ายห้องพักต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก

1. การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก
 ตรวจสอบห้องพัก
 ตรวจสอบความเสียหายของครุภัณฑ์
 แก้ไขทะเบียน

2. การด�ำเนินการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและบัญชีการเงิน
 ปลอดหนี้สิน
 หนี้สินคงค้าง................................บาท
 หักค่าเสียหาย...............................บาท
 ปรับย้ายครั้งที่..............................บาท
 เห็นสมควรย้าย ณ วันที่............................. เพราะ....................................................................................
 ไม่เห็นสมควร เพราะ.................................. ..............................................................................................
........................................................................................... ..............................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......

3. ความคิดเห็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการประจ�ำศูนย์ห้วยยอด หรือผู้จัดการหอพัก
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติเพราะ..................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
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ใบค�ำร้องขอเงินค่ามัดจ�ำและประกันความเสียหายอาคารที่พัก
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............
เรื่อง ขอเงินคืนค่ามัดจ�ำและประกันความเสียหายอาคารที่พัก
เรียน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายศูนย์การศึกษาประจ�ำศูนย์ห้วยยอด
ข้ า พเจ้ า (นาย / นางสาว) ………..….....…………..………....รหั ส นั ก ศึ ก ษา…………..............….ห้ อ งพั ก ………..……....
คณะ………………………...................………สาขาวิซา.......................................................อยู่บ้านเลขที่………..หมู่ที่…………..ซอย………..…
ถนน……..……........…..ต�ำบล/แขวง…………..อ�ำเภอ/เขต.……………จังหวัด………..………..รหัสไปรษณีย์……………....โทร…….....……มีความ
ประสงค์ขอคืนเงินค่ามัดจ�ำ และค่าประกันค่าเสียหายเนื่องจาก………………..................................................……………………........................
...............................................……......................................……......................................……........
หมายเหตุ
1. หากเกิดความเสียหายในห้องพัก ข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินมัดจ�ำ และประกันความเสียหายนี้ได้ และถ้าจ�ำนวนเงินที่
ต้องหักมากเกินเงินมัดจ�ำและประกันความเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีที่จะชดใช้ตามจ�ำนวนจริง ทุกประการ
2. ค่ามัดจ�ำและประกันความเสียหายนี้ ไม่สามารถให้กบั ค่าเช่าทีพ่ กั ทีค่ งค้างได้ ต้องช�ำระครบจ�ำนวนก่อนยืน่ เอกสารลาออก
3. การได้รับเงินคืนจะได้รับตามก�ำหนดปฏิทินบริหารจัดการอาคารที่พัก โดยการโอนเข้าบัญชีนักศึกษา (เมื่อสิ้นภาคเรียน
เท่านั้น)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
					

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
				
....../....../......
ความเห็นแผนกการเงิน
ใบเสร็จเงินประกันเลขที่……….............ห้อง…………...….ชื่อ-สกุล……….................................………………………........……..
จ�ำนวนเงินประกัน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
1. ค้างค่าเช่าห้องพัก ……..................………………… บาท 2. ค้างค่าสาธารณูปโภค……..................………………… บาท
3. ค่าเสียหายจากแผนอาคารที่พัก……..................………………… บาท
เป็นเงินคงค้างทั้งสิ้น ……………………………..บาท (………………………………….)
คงเหลือเงินคงค้างทั้งสิ้น ………………………..บาท (………………………………….)
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
ความเห็นแผนกบริการและที่พัก / ผู้ดูแลหอพัก
ค้างกุญแจห้องพัก
...................... บาท
ค้างค่าเสียหายทรัพย์สินอื่นๆ ...................... บาท
รวม
...................... บาท
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......

ความเห็นผู้จัดการหอพัก

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก ..........................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
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ใบลาออกจากอาคารที่พัก
วันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. .............

เรียน ....................................
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................นามสกุล .................................รหัสประจ�ำตัว ...............................

โทร.............................ชั้นปีที่......................... คณะ..................................................สาขาวิซา...................................................
ห้องพัก....................... เข้าพักในอาคารที่พักเมื่อวันที่……………………….……….ประสงค์ย้ายออกวันที่………...…...…………………

เหตุผลที่ลาออกจากอาคารที่พัก .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
สถานที่ย้ายไปพักภายนอกมหาวิทยาลัย  บ้านพัก  หอพัก ........................................................

บ้านเลขที…่ ……………….หมูท่ …ี่ …............……………ซอย……………………........…...ถนน…...........................………………..
ต�ำบล/แขวง……………………………..อ�ำเภอ…….....…………………จังหวัด……………........……….รหัสไปรษณีย…์ ……………
เบอร์โทร…………………………………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงเงื่อนไขระยะเวลาในการรับเงินคืน ตามปฏิทินการบริหารการจัดการอาคาร
ที่พัก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
					

(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
			
....../....../......

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ลาออกล่วงหน้าก่อน 1 เดือน
2. นักศึกษาต้องช�ำระค่าสาธารณูปโภคเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ และน�ำกุญแจห้องพัก และบัตรผู้เข้าพักมาคืน
3. นักศึกษาจะสามารถออกจากที่พักต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก
4. เอกสารการลาออก ใบลาออก, ใบค�ำร้องขอเงินค่ามัดจ�ำและประกันความเสียหายอาคารทีพ่ กั , ใบเสร็จค่ามัดจ�ำและประกัน
ความเสียหายอาคารที่พัก, ส�ำเนาบัตรนักศึกษา, ส�ำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ มสด.
ความเห็นผู้จัดการหอพัก
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก .................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................
(................................................................)
....../....../......
การด�ำเนินการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก
การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่แผนกการเงินและการบัญชี
 คืนกุญแจ  ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์
 ปลอดหนี้  มีหนี้ค้างช�ำระ
ย้ายออก ณ วันที่ ......................................................................... จ�ำนวนเงิน ....................................................................... บาท
(ลงชื่อ)...........................................
(ลงชือ่ )...........................................
(................................................................)
(................................................................)
....../....../......
....../....../......
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สู่

บ้านหลังใหม่ของเรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

