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1. อาคารทีพ่กันักศึกษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต  

ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้งนครนายก 

 พนัธกิจ (Mission) 

 มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ไดม้อบหมายใหอ้าคารท่ีพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอก
ท่ีตั้ง นครนายก บริหารจดัการอาคารสถานท่ี และอาคารท่ีพกัส าหรับนกัศึกษา และบุคลากรเพื่อตอบสนอง
นโยบายของมหาลยัฯ โดยมุ่งเนน้ใหก้ารบริการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดความงอกงามจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ใหป้ระสบการณ์ในดา้นใชชี้วติร่วมกนั รู้จกัการพึ่งพา การแบ่งปันใหก้นัและ
กนั ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษาใหรู้้จกัความเป็นอยูข่องตนเอง คิดเป็น ปรับตวัใหด้ ารงอยูไ่ดใ้น
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวติไดด้ว้ยตนเองดงัต่อไปน้ี 

 1. จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอพกัและบริเวณโดยรอบให้เอ้ือต่อการใชชี้วติ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดสวยงาม และมีความปลอดภยั 

 2. ใหบ้ริการและสวสัดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษา ท่ีก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จดั
โภชนาการท่ีถูกตอ้งตามหลกัอนามยัและมีคุณค่า 

 3. ส่งเสริมงานวชิาการและงานทะเบียนเพื่อสนบัสนุนการผลิตบณัฑิต 

 4. พฒันาการมีมนุษยสัมพนัธ์ การอยูร่่วมกนั เคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนัและการมีภาวะผูน้ า การมี
ความรับผดิชอบและระเบียบวนิยั 
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2. ข้อมูลทัว่ไปของหอพกั 

     2.1 ระยะเวลาเขา้อยูห่อพกั 

          2.1.1 นกัศึกษาปีท่ี 1-5 มีสิทธิพกัอาศยัภายในหอพกั 

      2.2 ก าหนดการเปิด – ปิด หอพกั 

          - เปิด 6.00 น. 

          - ปิด 23.00 น. 

      2.3  ผูมี้สิทธิเขา้พกั 

          - นกัศึกษามหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

          - บุคลากรของมหาวทิยาลยั 

          - บุคลากรภายนอก (เช่าเป็นรายวนั – รายเดือน) 

2.4 จ านวนหอ้งพกัทั้งหมด 65 หอ้ง 

     - หอ้งเจา้หนา้ท่ี 1 หอ้ง 

     - หอ้งเก็บของ 1 ห้อง 

     - หอ้งพกั 63 ห้อง 
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3. อตัราค่าเช่าห้องพกั 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ราคา/คน/ภาคเรียน (5 เดือน) ภาคเรียนท่ี 3 
1, 2  10,000 บาท กรณีที ่1 ไม่มกีารเรียน (ฝากของ) 

-รายภาคเรียนช าระค่าเช่าคนละ 1,000บ./เดือน 
กรณีที ่2 มีการเรียน 
-รายภาคเรียนช าระค่าเช่าคนละ 2,000 บ./เดือน 
 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ราคา/ห้อง/เดือน ภาคเรียนท่ี 3 
3, 4, 5  2,500 บาท กรณีที ่1 ไม่มกีารเรียน (ฝากของ) 

- รายเดือนช าระค่าเช่าห้องละ 1,250 บ./เดือน 
กรณีที ่2 มีการเรียน 
- รายเดือนช าระค่าเช่าห้องละ 2,500 บ./เดือน 
 

 

*** หมายเหต ุ: อตัราช าระอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

        1. กรณีเขา้พกัใหม่ตอ้งช าระค่าประกนัความเสียหาย 2,000 บาท 

           2. ตอ้งอยูใ่หค้รบตามเง่ือนไขสญัญามิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บเงินค่าประกนัความเสียหายคืน 
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4. การบริการและสวสัดิการทีพ่กั 

- ตู ้โตะ๊ เตียง ท่ีนอน หมอน พร้อมแม่บา้นท าความสะอาด  - ตูเ้ยน็ ไมโครเวฟ กระติกน ้าร้อน และน ้าด่ืม 

    
- โทรทศัน์       - หอ้งซกัผา้ และตูก้ดน ้าด่ืม (แบบหยอดเหรียญ) 

      - พื้นท่ีตากผา้พร้อมราวแขวนผา้ 

    
- มีร้านคา้ภายในหอพกั     - ตูป้ฐมพยาบาล 
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5. งานบริการของหอพกั 

     5.1 จดัท่ีดูโทรทศัน์ ส าหรับนกัศึกษาหอพกัไวเ้ป็นส่วนกลาง 

     5.2 บริการน ้าด่ืมฟรี 

     5.3 มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายบริการในอาคารท่ีพกั 

            ช่ือไวไฟ Dusit_apartment 

            รหสัผา่นไวไฟ 022445233-WIFI 

     5.4 มีเคร่ืองดบัเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉินทุกชั้นของอาคารและยงัมีบรรไดหนีไฟ 

     5.5 ภายในหอ้งติดเคร่ืองปรับอากาศทุกห้อง 

     5.6 เพื่อความปลอดภยั ทางหอพกัมีกลอ้งวงจรปิด 

     5.7 ในกรณีนกัศึกษาเจบ็ป่วยมีตูป้ฐมพยาบาล 

     5.8 มีบริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

6. ขั้นตอนส าคญัทีค่วรรู้ 

     6.1 การสมคัรเขา้อาคารท่ีพกั 

 
ขั้นตอนการเขา้หอพกั 

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อจองห้องพกั 
 
  
 

ช าระค่าประกนัความเสียหายก่อนเขา้พกั 
จ านวน 2,000 บาท 

 
 

ท าสัญญา 
เอกสารท่ีตอ้งเตรียมมา รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว ,ส าเนาบตัรนกัศึกษา, 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
และส าเนาบตัรประชาชนถ่ายเอกสารแนบทา้ยเอกสาร 

 
 

เช็คอุปกรณ์ภายในห้องพกัก่อนเขา้พกั 
(แบบส ารวจครุภณัฑ์หอ้งพกั) 
ผูเ้ขา้พกัรับกุญแจห้องพกั 
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6.2 การขอเปล่ียนห้องพกั 

 
 

การขอเปล่ียนห้องพกั 
 
 
 

ติดต่อเจ่าหนา้ท่ี 
วนัท่ีสามารถแจง้ยา้ยได ้

- แจ้งย้ายภายในวันที ่1-15 กรกฎาคม ย้ายภายในวันที ่1 – 15 สิงหาคม 
- แจ้งย้ายภายในวันที ่1-15 ธันวาคม ย้ายภายในวนัที ่1 – 15 มกราคม 

 
 
 
 

จดัท าสัญญาใหม่ 
คืนกุญแจหอ้งเดิมและรับกุญแจใหม่ 
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  6.3 การลาออกจากอาคารท่ีพกั 

 
 

ขั้นตอนการออกหอพกั 
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออก 30 วนั 

 
 

 
ท าเร่ืองลาออกและขอเงินค่าประกนัความเสียหายคืน 2,000 บาท 

-เซ็นใบลาออก 
-แนบใบเสร็จรับเงินคืนค่าประกนัความเสียหาย 2,000 บาท 

-ใบส ารวจอุปกรณ์ห้องพกั 
 
 

 
ตรวจสอบเงินประกนัและยอดคา้งช าระ 

 
 

คืนกุญแจหอ้งพกั 
(เจา้หนา้ท่ีตรวจความเรียบร้อยภายในหอ้งพกั) 

ขนยา้ยของออกจากอาคารท่ีพกั 
แจ้งออกก่อน 1 กรกฎาคม และก่อน 1 ธันวาคม 

หาไม่แจ้งถือว่าไม่รับเงินค่าประกนัความเสียหายคืน 

รับเงินภายในวนัที ่1 – 31 สิงหาคม 
และรับเงินภายในวนัที ่1 – 31 มกราคม 
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7. แบบฟอร์มหอพกันักศึกษาฯ 

     7.1 ใบจองห้องพกั 

 

  

แบบฟอร์มการจองหอ้งพกัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ................. 

เร่ือง  ขอจองห้องพกั 

เรียน  ผูป้ระสารงานอาคารท่ีพกันกัศึกษา 

ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง ).............................................................รหสันกัศึกษา................................................ 

คณะ..............................................................................สาขาวชิา.......................................................................... 

ท่ีอยู.่...............................................................................................................โทร................................................. 

มีความประสงคข์อจองห้องพกั ชั้น..........................หอ้ง............................. และไดช้ าระค่ามดัจ าห้องพกัแลว้ 

เป็นเงิน 2,000 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

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

                ผูจ้องห้องพกั 
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  7.2 ใบขอเงินคืนค่าประกนัความเสียหาย 

 

 

 

ใบค าร้องขอคืนเงินประกนัความเสียหายอาคารทีพ่กั 

วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.................  

เร่ือง  ขอลาออกจากอาคารที่พกั...............  
เรียน  ผูป้ระสารงานอาคารท่ีพกันกัศึกษา 

ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง ).............................................................รหสันกัศึกษา........................................... 
คณะ..............................................................................สาขาวชิา...................................................................... 
เลขท่ีหอ้งพกั.......................................เขา้พกัในอาคารท่ีพกัเม่ือวนัท่ี................................................................ 
ท่ีอยู.่...............................................................................................................โทร............................................ 
มีความประสงคข์อคืนเงินประกนัความเสียหาย เน่ืองจาก................................................................................. 

*** หากเกิดความเสียหายในหอ้งพกั ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัจากเงินประกนัความเสียหายน้ีได ้และถา้จ านวนเงิน
ท่ีตอ้งการหกัมากเกินเงินประกนัความเสียหายขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะชดใชต้ามจ านวนเงินจริง ทุกประการ 
 ค่ามดัจ าและประกนัความเสียหายน้ี ไม่สามารถหกักบัค่าเช่าท่ีพกัท่ีคงคา้งได ้ตอ้งช าระครบจ านวนก่อน
ยืน่เอกสารลาออก การไดรั้บเงินคืนจะไดรั้บตามก าหนดปฏิทินบริหารจดัการอาคารท่ีพกั โดยการโอนเขา้บญัชี

นกัศึกษา (เม่ือส้ินภาคเรียนเท่าน้ัน) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 

(.......................................................) 
        ......../.............../................                         
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ความเห็นแผนกบริการ ความเห็นแผนกการเงิน 

1. คา้งกุญแจห้องพกั...............................บาท 
2. คา้งกุญแจตูเ้ส้ือผา้...........ดอก.............บาท 
3. คา้งค่าเสียหายทรัพยสิ์นอ่ืนๆ..............บาท 
หมายเหตุ................................................................... 
                                                  รวม...................บาท 

(ลงช่ือ).............................. 
(................................................) 

........../........../.......... 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..............................หอ้ง.............. 
ช่ือ-สกุล.....................................................................  
จ านวนเงินประกนั....2,000...บาท (สองพนับาทถว้น) 
1. คา้งค่าเช่าหอ้งพกั......................................บาท 
2. คา้งค่าสาธารณูปโภค................................บาท 
3. ค่าเสียหายจากแผนกอาคารท่ีพกั...............บาท 
เป็นเงินคนคา้งทั้งส้ิน.......................บาท 
คงเหลือเงินคืนทั้งส้ิน.......................บาท 

(ลงช่ือ).............................. 
(................................................) 

........../........../.......... 

ความเห็นผู้ประสานงานโฮมเบเกอรร่ี 

 อนุมติั    ไม่อนุมติั 
เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                   (ลงช่ือ).......................................... 

                                                                                                            (นางสาวอิสรีย ์มีเลิศรุ่งเรือง) 
                                                                                                                   ผูป้ระสานงานโฮมเบเกอร่ี 

.                                                                                            ........./........../.......... 
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7.3 ใบไม่ขอรับเงินค่าประกนัความเสียหายคืน 

 

 

 

 ใบไม่ขอรับเงนิคืน (ค่าประกนัความเสียหาย) 

กรณอียู่ไม่ครบตามสัญญาเช่าอาคารทีพ่กั 

วนัท่ี.............เดือน................................พ.ศ.................  

เร่ือง  ไม่ขอรับเงินคืน  
เรียน  ผูป้ระสารงานอาคารท่ีพกันกัศึกษา 

ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง)....................................................................รหสันกัศึกษา................................................................ 
คณะ...........................................................................................................สาขาวชิา....................................................................... 
เลขท่ีหอ้งพกั................................................เขา้พกัในอาคารท่ีพกัเม่ือวนัท่ี...................................................................................... 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................โทร.......................................................... 
เป็นจ านวนเงิน................................บาท มีความประสงคไ์ม่ขอรับเงินค่าประกนัความเสียหายคืน เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตาม
สญัญาเช่าอาคารท่ีพกัของมหาวทิยาลยั ออกก่อนครบก าหนด...................เดือน 
 ตามสญัญาเช่าหอ้งพกัอาศยั 21ขอ้ เพ่ือเป็นการประกนัความเสียหายการปฏิบติัตามสญัญาน้ี ผูเ้ช่าไดว้า่งเงินค่าประกนั
ไวก้บัผูใ้หเ้ช่าในวนัท าสญัญาน้ี เป็นจ านวนเงิน...2,000...บาท เงินค่าประกนัท่ีวางไวน้ี้ ผูใ้หเ้ช่าจะคืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าต่อเม่ือ ผูเ้ช่าได้
เช่าหอ้งจนครบก าหนดเวลาตามอายสุญัญาน้ี มิฉะนั้นผูใ้หเ้ช่าจะไม่คืนเงินค่าประกนัให ้และผูเ้ช่าไดย้า้ยออกจากหอ้งท่ีไดเ้ช่า 
โดยผูเ้ช่ามิไดท้ าผิดตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ แก่ผูใ้หเ้ช่าหรือไม่มีส่ิงของเคร่ืองใชใ้ดๆ ภายในหอ้งเช่า
ช ารุดเสียหาย หรือแตกหกับุบสลาย 

 ในกรณีท่ีเงินประกนัมีไม่เพียงพอต่อความเสียหายดงักล่าว เงินจ านวนส่วนท่ีขาดไป ผูเ้ช่ายนิยอมใหห้กัค่าเช่าล่วงหนา้
จนครบถว้นค่าเสียหายตามวรรคท่ี 1 ได ้ผูเ้ช่าตอ้งรับผดิชอบช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจนครบถว้น หากผูเ้ช่าไม่มีเงินสดพอช าระส่วนท่ี
ขาดน้ี และผูเ้ช่ายอมมอบทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีอยูใ่นหอ้งเช่า ไวแ้ก่ผูเ้ช่ายดึถือไว ้และผูใ้หเ้ช่ามีสิทธ์ิส่งรายช่ือการคา้งช าระหน้ี เพื่อ
ลอ็คระบบทะเบียนนกัศึกษาได ้จนกวา่ผูเ้ช่าจะน าเงินสดส่วนท่ีขาดไปทั้งหมดมาช าระแก่ผูใ้หเ้ช่าจนครบเตม็จ านวน 

*** ขา้พเจา้สมคัรใจ เขา้ใจขอ้ความขา้งตน้ทุกประการ 

 

 



15 
 

ความเห็นแผนกบริการ 

เห็นสมควร
................................................................................................. 
................................................................................................. 
.................................................................................................
. 

(ลงช่ือ).............................. 
(................................................) 

........../........../.......... 

ความเห็นแผนกการเงนิ 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.......................................หอ้ง................ 
ช่ือ-สกลุ................................................................................  
จ านวนเงินประกนั....2,000...บาท (สองพนับาทถว้น) 
มีความประสงคข์อน าเงินเขา้ หมวดค่าปรับ 
จ านวน 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 

(ลงช่ือ).............................. 
(................................................) 

........../........../.......... 

ความเห็นผู้ประสานงานอาคารทีพ่กันักศึกษา 

 อนุมติั    ไม่อนุมติั 
เน่ืองจาก
........................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
.... 

(ลงช่ือ)........................................... 
(นางสาววรรณศิริ กนัทะวงษ)์ 

ผูป้ระสานงานอาคารท่ีพกันกัศึกษา 
........../........../.......... 
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7.4 ใบลาออกจากอาคารท่ีพกั 

 

 

 

 

ใบลาออกจากอาคารที่พัก  

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

 เรื่อง ขอลาออกจากอาคารที่พัก 

 เรียน ผู้ประสานงานอาคารที่พักนักศึกษา  

ด้วยข้าพเจ้า................................รหัสประจ าตัว.....................................โทร............................. ................. 

คณะ.................................................... สาขาวิชา................................... อาคารที่พักนักศึกษา ห้อง........................

เข้าพักในอาคารเมื่อวันที่.......................................... ประสงค์ย้ายออกวันที่..................................... ....................... 

เหตุผลที่ลาออกจากอาคารที่พัก.............................................................................................................................. 

สถานที่ย้ายไปพักภายนอกมหาวิทยาลัย บ้าน หอพัก (ระบุชื่อ)....................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................................... โทรศัพท์................................ .      

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขระยะเวลาในการรับเงินคืน ตามปฏิทินการบริหารการจัดการอาคารที่พัก 

นักศึกษา  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขอลาออก 

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

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ลาออกก่อนล่วงหน้า 1 เดือน (กรณีไม่คืนเงินค่ามัดจ าและค่า

ประกันความเสียหาย เนื่องจากนักศึกษาไม่ประสงค์อยู่หอพักต่อ ยื่นเรื่องลาออกและยื่นเรื่องขอรับเงินค่ามัดจ า

ประกันความเสียหายคืนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดภายในอีกวันที่ 30 ของเดือน) 

        2. นักศึกษาต้องช าระค่าสาธารณูปโภคภายในวันที่ 30 ของเดือน เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ และน ากุญแจ

ห้องพัก และบัตรผู้เข้าพักมาคืน 
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        3. นักศึกษาจะสามารถออกจากท่ีพักเม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก  

        4. เอกสารการลาออก ใบลาออก,ใบค าร้องขอคืนเงินค่ามัดจ า,ใบเสร็จค่ามัดจ าตัวจริง, 

ส าเนาบัตรนักศึกษา,ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ มสด.  

 

 

1. การด าเนินการเจ้าหน้าที่แผนกบริการและที่พัก  

       คืนกุญแจและบัตรผู้เข้าพัก  

       ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์  

       ย้ายออก ณ วันที่  

ลงชื่อ.....................................                        

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

 ......../.............../................                         

2. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่แผนการเงินและบัญชี 

          ปลอดหนี้  

          มีหนี้คงค้าง  

      จ านวน................บาท 

 ลงชื่อ....................................                                                                

(............................................. 

......../.............../................                         

 

3. ความเห็นผู้ประสานงานอาคารที่พักนักศึกษา  

             อนุมัติ และมอบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารที่พักประกาศวันที่ให้ย้ายออก  

             ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................................... 

ลงชื่อ............................................ 

 (นางสาววรรณศิริ กันทะวงษ์)   

ผู้ประสานงานอาคารที่พักนักศึกษา 

                                                        ......../.............../................                         
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     7.5 ใบสัญญาเช่าห้องพกัอาศยั 

                       

                                               สัญญาเช่าห้องพักอาศัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      สัญญาเลขท่ี.............ห้อง............... 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๐๑/๑ หมู่
ที่ ๔ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันท่ี.............................................................................................. 

ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดสุิต โดยนางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ าไพร ผูร้ับมอบอ านาจกระท าแทน มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ซึ่งในสัญญา
ฉบับน้ีเรียกว่า “ผู้ใหเ้ช่า” ฝ่ายหนึง่ กับนาย/นางสาว/นาง................................................................................................................... 

ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี........... ห้อง......... อายุ.........ปี ผู้ถือบัตรประชาชนเลขท่ี................................................ เกิดวันท่ี........................... 
วันออกบัตร....................... วันหมดอายุ.................................. สถานที่ออกบัตร..................................... ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นเลขท่ี
............... หมู่ท่ี............... ซอย................................................ ถนน...............................แขวง/ต าบล.................................................. 
เขต/อ าเภอ.............................. จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย์........................... เบอรโ์ทรศัพท์...............................
เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าห้องพักเลขที่................... ช้ันที่.....................ของหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๑/๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ในวันท่ีท าสัญญานี้ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินห้องที่เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วเห็นว่ามีสภาพปกติทุกประการ 

 ทั้งนี้ ผู้เช่าจะปฎิบัติตามระเบียบการเช่าห้องพักแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัยและระเบียบใดๆ ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตและถือให้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่านี้  

ข้อ ๒. ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ ๑. มีก าหนดเวลา........................ เดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ............................บาท 

(.............................................................................................) ตั้งแต่วันท่ี......................................... ถึงวันท่ี....................................... 

ทั้งนี้ สัญญาฉบับน้ีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อช าระค่าเช่าพักตามข้อ ๑.ครบถ้วนแล้ว 

 โดยผู้เช่าจะช าระค่าเช่าดังนี้ 

 (๑) การช าระค่าเช่ารายเดือน ให้ช าระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปของทุกๆเดือนในเวลา ๘.๐๐ - 
๑๗.๐๐ น. จนกว่าจะครบก าหนดตามสัญญาเช่าฉบับนี้ 

 ลงชื่อ.................................................รับทราบสัญญา 

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

      รูปถ่าย 
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(๒) การช าระค่าเช่าเป็นภาคเรียน ผู้เช่าต้องช าระค่าเช่าก่อนการเปิดภาคเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เช่าก าหนด 

 หากผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าตามก าหนดถือว่าผู้เช่าผิดสัญญายินยอมให้คิดค่าปรับวันละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
ปรับไม่เกิน ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่าผู้เช่าจะช าระค่าเช่าที่ค้างช าระจนหมดสิ้น 

 ข้อ ๓. ผู้เช่าต้องช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ให้แก่ผู้ให้เช่าตามจริงที่ใช้จริงในแต่ะละเดือน โดยมี
อัตรา ดังนี ้

 (๑) ค่าน้ ายูนิตละ ๑๘ บาท (สิบแปดบาทถ้วน) 

 (๒) ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ ๗ บาท (เจ็ดบาทถ้วน) 

 โดยผู้ให้เช่าจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบ และผู้เช่าจะช าระดังกล่าวพร้อมกับช าระค่าเช่าในแต่ละเดือน 

 ข้อ ๔. ถ้าผู้เช่าติดค้างค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค หรือค่าบริการอื่นๆเกินก าหนด ๕ วัน จะต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐ 
บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิที่จะบอกเลิกแก่สัญาได้ และด าเนินการ ดังนี้ 

      ๔.๑ ผู้ให้เช่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์สินย์ทีให้เช่า และเข้ายึดหน่วงทรัพย์สินของผู้เช่าได้ และผู้ให้เช่ามีสิทธ์ให้ผู้เช่า
อื่นเช่าต่อไปทันที 

     ๔.๒  ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิในการโยกย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า หากมีทรัพย์สินของผู้เช่าช ารุดเสียหาย 
หรือแตกหักบุบสลาย หรือสูญหายไป ผู้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้เช่าทั้งสิ้น 

      ๔.๓ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่างดการให้บริการ น้ าประปา และไฟฟ้า 

 ข้อ ๕. ในกรณีทีผู้เช่าต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าจะต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้ าเป็นลายลักษ์อักษร เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ในกรณีที่ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดตามอายุสัญญาเช่านี้ หากทัพย์สินมีความช ารุด
เสียหาย หรือสูญหายใดๆ ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

 ข้อ ๖. ผู้เช่าจะต้องบ ารุงดูแลรักษาห้องเช่ารวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ช ารุดทรุดโทรม และผู้เช่าจะต้องรักษาความสะอาดมิ
ให้มีสิ่งสกปรก มีกลิ่นเหม็น รวมถึงการกระท าการอึกทึกเสียงดังจนผู้อื่นได้รับความร าคาญปราศจากความปกติสุข หรือกระท าสิ่งใด
อันน่าจะหรือเป็นอันตรายแก่ผู้พักอาศัยหรือทรัพย์สินท่ีเช่า หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้
เช่าได้ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๗. ห้ามผู้เช่า ดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งใดลงในห้องเช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ถ้าเกิด
ความเสียหายใดๆขึ้น ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้น 

 ข้อ ๘. ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจห้องที่เช่า และยินยอมให้แม่บ้านเข้าท าความสะอาดตามที่
ผู้ให้เช่าก าหนดหรือเมื่อมีความจ าเป็น ผู้ให้เช่าไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้เช่าให้ทราบล่วงหน้า 

ลงช่ือ.................................................รับทราบสัญญา 

                                                                                       (...............................................................) 
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ข้อ ๙. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้าครอบครองห้องที่เช่า ในระหว่างอายุสัญญาการเช่า เว้น
แต่ผู้ให้เช่ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๑๐. ผู้เช่าทราบและยินยอมให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าห้องพักและอาศัยร่วมอยู่ด้วยกัน โดยผู้ให้เช่าอาจ เปลี่ยนตัวหรือ
เพิ่มเติมผู้เช่าร่วมห้องพักอาศัยได้ ตามที่ทางผู้ให้เช่าก าหนดโดยแต่ละห้องจะมีผู้เช่าร่วม แต่ไม่เกินจ านวน ๒ คน 

 ข้อ ๑๑. บรรดาทรัพย์สินที่ผู้เช่าน าเข้ามาภายในห้องเช่า หากเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือบุบสลายไปอย่างใด ผู้เช่า
จะเป็นผู้รับผิดชอบเองทัง้สิ้น  

ข้อ ๑๒. ถ้ามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักหรือห้องเช่า ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า หรือ
บริวารของผู้เช่า หรือบุคคลอื่นที่ผู้เช่า หรือบริวารผู้เช่าน ามา หรือพามา หรือก่อให้เกิดขึ้น ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นทุกประการ 

ข้อ ๑๓. ผู้เช่าต้องปฎิบัติตนให้อยู่ในฐานะผู้เช่าท่ีดี หากผู้เช่าได้กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องพักที่เช่า
หรือผู้เช่าคนอื่น หรือต่อให้ผู้เช่า หรือท าให้เกิดเหตุใดๆ ที่ไม่สามารถอยู่รวมกับผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธ์บอกเลิกสัญญา
เช่าได้ทันที และผู้เช่าต้องช าระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากผู้ให้เช่า  

ข้อ ๑๔. เฟอร์นิเจอร์ในห้องพักหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพัก ซึ่งผู้ให้เช่าจัดบริการไว้ให้เป็นส่วนรวม ผู้เช่า
จะต้องใช้ร่วมกับบุคคลอื่น และจะต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนจะพึงใช้ทรัพย์ของตน หากผู้เช่าท าให้ทรัพย์สินเสียหาย ไม่
ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๕. หากเกิดเพลิงไหม้ห้องที่เช่าขึ้น ให้ถือว่าสัญญานี้จะเป็นอันสิ้นสุดลงทันที 

หากการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากผู้เช่าหรือบริวารผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

 ข้อ ๑๖. เพื่อเป็นการประกันความเสียหายการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้เช่าได้วางเงินค่าประกันไว้กับผู้ให้เช่าในวัน
ท าส ญญานี้ เป็นจ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผู้ให้เช่าจะคืนใหแก่ผู้เช่าต่อเมื่อ ผู้เช่าได้เช่าห้องพักจนครบก าหนดตาม
สัญญานี้ และผู้เช่าได้ย้ายออกจากห้องพักที่ได้เช่าแล้ว โดยผู้ให้เช่าจะด าเนินการตรวจสอบห้องพักก่อนหากมีสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ 
ภายในห้องช ารุดเสียหาย หรือแตกหักบุบสลาย ผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิหักเงินค่าประกันดังกล่าวก่อน 

 ในกรณีเงินประกันมีไม่เพียงพอต่อความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบช าระให้แก่ผู้เช่าโดยครบถ้วน 
หากผู้เช่าไม่มีเงินสดช าระเงินส่วนท่ีขาดนี้ ผู้เช่ายอมมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องเช่าไว้แก่ผู้ให้เช่ายึดหน่วงไว้ และผู้ให้เช่า
มีสิทธิในการส่งรายชื่อการค้างช าระ เพื่อล็อคระบบทะเบียนนักศึกษาในการส าเร็จการศึกษาจนกว่าผู้เช่าจะช าระแก่ผู้ให้เช่าจนครบ
เต็มจ านวน 

ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันหรือกระท าผิดระเบียบการเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
จะบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฎิบัติให้ถูกตามสัญญา หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามผู้ให้เช่ามีสิทธิให้บอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยให้สัญญาสิ้นสุดลง 

ลงช่ือ.................................................รับทราบสัญญา 

                                                                                       (...............................................................) 
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โดยมีต้องบอกกล่าวก่อน และหากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เช่าชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๘. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุครบก าหนดระยะการเช่า หรือด้วยเหตุประการหนึ่งประการใดก็ตาม ผู้เช่า
ยินยอมให้ผู้ให้เช่า เข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที และผู้เช่ายินยอมขนย้ายสิ่งของออกจากห้องที่เช่าตามที่ผู้ให้เช่าก าหนด 
และระหว่างขนย้ายทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักรับทราบ ห้ามขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องพักระหว่าง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ผู้เช่ายังไม่ขนย้ายตามเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด ผู้ให้เช่ามีสิทธิขนย้ายของผู้เช่าเพื่อน าห้องดังกล่าวให้ผู้เช่า
รายอื่นเข้าพักได้ทันที โดยผู้เช่าจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินและเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 

ข้อ ๑๙. หากระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทในสถานที่เช่าจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานความประพฤติ
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหักคะแนนความประพฤติ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้ 

ข้อ ๒๐. หากปรากฎว่าทรัพย์สินภายในห้องพักเกิดความเสียหาย หรือแตกหักบุบสลายโดยเกิดจากผู้เช่า ในระหว่าง
สัญญาเช่าผู้เช่าออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น  

ข้อ ๒๑. ทรัพย์สินมีค่าของผู้เช่า ผู้เช่าจะเก็บรักษาไว้เอง หากเกิดการสูญหายทางผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

ข้อ ๒๒. ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตลอดจนเจ้าหน้าที่ มีสิทธิพิจารณาโยกย้ายการเช่าห้องพักได้ตามโอกาสและ
ความเหมาะสม  

โดยผู้เช่าจะต้องด าเนินการตามที่ผู้ให้เช่าแจ้งหรือประกาศหากไม่ประสงค์จะย้ายห้องพักตามที่ผู้ให้เช่าแจ้ง ผู้เช่าจะต้อง
ช าระเงินค่าเช่าแบบราคาเหมาห้อง หากไม่ด าเนินการตามทีผู่้ให้เช่าแจ้ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความที่ถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้วเห็นว่าสัญญาถูกต้อง จึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับมอบอ านาจ                        ลงช่ือ................................................ผู้เช่า 

         (นางสาวพัสนันท์ แย้มฉ่ าไพร)                                                  (................................................) 

 

 

ลงช่ือ.......................................เจ้าหน้าท่ีหอพัก                                  ลงช่ือ........................................ผู้ปกครอง 

          ( นางสาวรรณศิริ กันทะวงษ์)                                                  (................................................) 

 

 



22 
 

     7.6 ใบเอกสารระเบียบแนบสัญญาเช่าหอ้งพกั 

 
ระเบียบการเช่าห้องพักแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพัก 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 เพื่อให้การเช่าห้องพักมหาวิทยาลยัสวนดสุิต เป็นไปด้วยความมรีะเบียบเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เห็นควร
ก าหนดระเบียบการเช่าห้องพักดังนี้  

 ๑. ผู้เช่าต้องใช้ห้องเช่าเป็นท่ีพักอาศัยเท่าน้ัน (พักไดไ้ม่เกินห้องละ ๓ คน) 

 ๒. ผู้เช่าจะต้องช าระค่าเช่าตามก าหนด ถ้าเกินวันที่ ๕ ของเดือน จะต้องเสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท และจะงดบริการ
สาธารณูปโภคหรือปิดดล็อคห้องเช่าทันที ถ้าผิดนัดเกิน ๑๕ วัน ผู้ให้เช่ามีสิทธ์ิยดึ และขนยา้ยทรัพยส์ินของผู้เช่าออกไปจากห้องเช่า
ทันที โดยไมม่ีความผิด หากเงินประกันและเงินค่าเช่าไม่พอช าระหนีแ้ละค่าเสียหาย ผูเ้ช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าขายทรัพย์สินของผูเ้ช่า 
เพื่อน ามาช าระหนี้และคา่เสยีหายได้และให้ถือว่าสญัญาเช่าไดส้ิ้นสดุลงทันทีโดยไม่ต้องบอกล่าว 

 ๓. ผู้เช่าจะต้องเช่าให้ครบ ๕ เดือน (กรณีสมัครแบบภาคเรียน) จึงจะมีสิทธ์ิได้รับเงินประกันความเสียหายคืนได้ (เมื่อย้าย
ออก) 

 ๔. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในห้อง (ฝ่าฝืนจะต้องเสยีค่าปรับ ๕๐๐ บาท และยกเลิกสญัญาเช่า) 

 ๕. ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ห้ามผู้เช่าหรือบริวารผู้เช่า ขนยา้ยสิ่งของออกจากห้องพักและตัวอาคารโดยพลการ 

 ๖. ผู้ให้เช่าและผู้แทนตลอดจนเจ้าหน้าท่ี มีสิทธ์ิเข้าตรวจห้องพักไดต้ามความเหมาะสม รวมทั้งการเข้าท าความสะอาด
ตามเงื่อนไขการบริการในห้องพัก 

 ๗. ผู้เช่ามีหน้าที่ระวัง ดูแล รักษาทรัพย์สินตลอดจนยานพาหนะของตนเอง ถ้าทรัพย์สินของผู้เช่าเสียหาย หรือสญูเสียไม่
ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อผู้เช่า 

 ๘. ถ้าผู้เช่าจงใจละเมิดระเบียบการเช่า ข้อบังคับ และข้อห้ามไม่ว่าขอ้ใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสญัญาและริบเงิน
ค่าประกันความเสยีหายทั้งหมดไดท้ันที 

 ๙. ห้ามท าการต่อเติม ตอกตะปู รือ้ถอน และย้ายสิ่งของหรือตดิกาวสิ่งอื่นใดบนฝาผนัง หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าความ
เสียหาย (ตอกตะปู หรือติดกาว จดุละ ๒๐๐ บาท) การแก้ไขหรือดดัแปลง ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทุกชนิด ท้ังที่เกี่ยวกับไฟฟ้า หรือ
เฟอร์นิเจอรภ์ายในห้องเช่า หากฝา่ฝืน จะต้องจ่ายค่าเสียหายจุดละ ๒๐๐ บาท 

 ๑๐. ห้ามวางรองเท้า หรือสิ่งของใดๆ บริเวณทางเดินอันมีลักษณะเกะกะ หรือไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย มิฉะนั้นจะถูกริบ
และเสียค่าปรับชิ้นละ ๕๐ บาท 
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 ๑๑. ห้ามทิ้งสิ่งของ เศษผง หรือวัสดุใดๆบริเวณทางเดิน หรือออกนอกระเบียง หากฝ่าฝืนจะปรับครั้งละ ๕๐๐ บาท และ
ห้ามมิให้ท้ิงเศษอาหารลงในอ่างล้างหน้า หรือ ท่อน้ าต่างๆ และหา้มทิ้งผ้าอนามัยลงในชักโครก 

 ๑๒. หากผู้เช่าได้พักห้องใดห้องหนึ่งแล้ว ประสงค์จะย้ายห้องหรือยา้ยออก ต้องเสียค่าบริการครั้งละ ๒๐๐ บาท กรณีขอ
ย้ายห้องต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพกัทราบล่วงหน้า ๑ เดือน และการอนุญาตให้ย้ายห้องพักให้เป็นสิทธิข์องผู้ให้เช่า 

 ๑๓. กรณีฉุกเฉินใดๆ หรือท ากญุแจหาย หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าห้องพักได้ และท าใหต้้องตัดกุญแจของผู้เช่า ผู้
เช่าต้องยินยอมให้คิดค่าเสยีหายครั้งละ ๕๐๐ บาท ค่าปรับกรณีปัม๊กุญแจ ๑๕๐ บาท และกรณียืมกญุแจ โดยเบิกกุญแจส ารองคดิ
ค่าบริการครั้งละ ๕๐ บาท ท้ังนี้ตัง้แต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

 ๑๔. ถ้าผู้เช่าไม่ใช้ห้องพักเกินกว่า ๑๐ วัน จะต้องแจ้งให้ทราบ และหากกลับช้ากว่าวันครบก าหนดช าระค่าเช่าห้อง 
จะต้องช าระค่าเช่าไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่าผู้เช่าผดิสญัญาเช่า 

 ๑๕. การแจ้งย้ายออก จะต้องกรอกแบบฟอร์มและแจ้งล่วงหน้าก่อนย้ายออก ๓๐ วัน และย้ายออก ณ วันสิ้นเดือนนั้น 

 ๑๖. กรณีในระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๓ แบ่งเป็น ๒ แบบ  
แบบท่ี ๑ ไม่มีการเรียน  
รายภาคเรียนช าระค่าเช่าเดือนละ ๑, ๐๐๐ บาท และรายเดือนช าระค่าเช่าเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท 

(สามารถไม่พักได้แตต่้องแจ้งล่วงหน้าและขนของออกพร้อมคืนกุญแจห้องพัก) 

แบบท่ี ๒ มีการเรียน 

รายภาคเรียนช าระค่าเช่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และรายเดือนช าระค่าเช่าเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 

 ๑๗. หากผู้เช่ากระท าผดิระเบียบขอ้หน่ึงข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ใหเ้ช่ามีสิทธ์ิ ตาม ๒๒ ข้อ ท่ีจะบอกกลา่วให้ผู้เช่าปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสญัญา หรือเรียกค่าเสยีหาย หรือเลิกสญัญา โดยใหส้ัญญาสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวกอ่นหรือจะใช้สิทธ์ิดังกล่าว
รวมกันก็ได ้

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ลงนาม.........................................................................      ลงช่ือ........................................................ผูเ้ช่ารับทราบ 

            (นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ าไพร)           (………………………………..) 

           วันท่ี............................................    วันท่ี............................................ 
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7.7 ใบเอกสารแนบทา้ยสัญญาเช่าหอ้งพกั 

อา้งอิงเลขท่ีสญัญาเดิม....................... 
หอ้ง....................... 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าห้องพักอาศัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันท่ี...........................โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าห้องพักอาศัยมหาวิทยาลัย

สวนดุสติโดยนางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ าไพร “ผู้รับมอบอ านาจ” ฝ่าย “ผู้ให้เช่า” กับ “ผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงเพิ่มเตมิสญัญาเช่าห้องพักอาศัย มีข้อความดังนี ้

 ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ ๑. มีก าหนดเวลา.....................เดือน ในอัตราค่าเช่า..................................บาท  

ตั้งแต่.........................ถึง......................ทั้งนี้สัญญาจะสมบรูณ์กต็่อเมือ่ช าระเงินค่าเช่าห้องพักครบถ้วน 

 เงื่อนไขการเช่า คู่สญัญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามสญัญาหลักโดยอนุโลม 

 เอกสารแนบท้ายสญัญานี้ท าขึ้นเปน็สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกนั คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด

ตลอดแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยานและคูส่ัญญาต่างยึดถือไวฝ้่ายละฉบับ 

 

 

 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ับมอบอ านาจ  ลงช่ือ.........................................ผูเ้ช่า 

      (นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ าไพร)   (......................................................) 

 

ลงช่ือ.........................................เจา้หน้าท่ีหอพัก  ลงช่ือ.........................................ผูป้กครอง 

        (นางสาววรรณศริิ กันทะวงษ์)   (......................................................) 
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 7.8 แบบส ารวจครุภนัฑห์อพกั 

แบบส ารวจรายการครุภัณฑ์ประจ าหอพกั – แรกเข้าและลาออก 

อาคารท่ีพกันักศึกษา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์นครนายก ห้อง...................................... 

ช่ือ.......................................................................................................ช้ันปี...................................... 

ล าดบัที ่ รายการ จ านวน สภาพอุปกรณ์ ราคา/หน่วย(บาท) หมายเหตุ 

1 เตียงขนาด 3.5 ฟุต 1  ดี  ไม่ดี 10,000  
2 ท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต 1  ดี  ไม่ดี 8,000  
3 รีโมทเคร่ืองปรับอากาศ 1  ดี  ไม่ดี 350  
4 เคร่ืองปรับอากาศ 1  ดี  ไม่ดี 25,000  
5 หมอน 1  ดี  ไม่ดี 400  
6 ตูเ้ส้ือผา้ 1  ดี  ไม่ดี 5,000  
7 เกา้อ้ีท างาน 1  ดี  ไม่ดี 800  
8 โต๊ะท างาน 1  ดี  ไม่ดี 1,500  
9 กญแจหอ้งพกั 1  ดี  ไม่ดี 150  
10 ชุดกุญแจตูเ้ส้ือผา้ 1  ดี  ไม่ดี 200  
11 ผา้ม่านบงัแดด 1  ดี  ไม่ดี 5,000  
12 ราวแขวนในหอ้งน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 500  
13 ลูกบิดประตูหอ้ง 1  ดี  ไม่ดี 300  
14 ลูกบิดประตูหอ้งน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 300  
15 กลอนลอ็คประตูหอ้งน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 150  
16 กระจกบานเกลด็ 1  ดี  ไม่ดี 300  
17 มุง้ลวด 1  ดี  ไม่ดี 500  
18 หลอดไฟ 4  ดี  ไม่ดี 300  
19 ชุดสวิทซ/์ปลัก๊ไฟ 4  ดี  ไม่ดี 100  
20 หนา้กากสวิทซ/์ปลัก๊ไฟ 4  ดี  ไม่ดี 50  
21 อ่างลา้งหนา้ 1  ดี  ไม่ดี 2,000  
22 ก็อกน ้ าอ่างลา้งหนา้ 1  ดี  ไม่ดี 200  
23 ลูกยางปิดอ่างลา้งหนา้ 1  ดี  ไม่ดี 30  
24 กระจกเงารอบพลาสติก 1  ดี  ไม่ดี 300  
25 ชั้นวางของพลาสติกใตก้ระจก 1  ดี  ไม่ดี 300  
26 ชุดฝักบวัอาบน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 400  
27 ชุดสายช าระหอ้งน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 300  
28 ท่ีใส่สบู่ 1  ดี  ไม่ดี 150  
29 ท่ีใส่แปรงสีฟัน 1  ดี  ไม่ดี 150  
30 ฝาครอบท่อระบายน ้ า 1  ดี  ไม่ดี 200  
31 โถสว้มชกัโครก 1  ดี  ไม่ดี 6,000  
32 ฝาปิดโถสว้มชกัโครก 1  ดี  ไม่ดี 1,000  
33 ท่ีใส่กระดาษช าระ 1  ดี  ไม่ดี 150  
34 ความเสียหายของผนงั 1  ดี  ไม่ดี 200/จุด  
35 ก็อกลา้งพ้ืน 1  ดี  ไม่ดี 300  
36 ประตูกระจกเล่ือนตรงระเบียง 1  ดี  ไม่ดี 5,000  
37 กลอนลอ็คประตูหอ้งในหอ้ง 1  ดี  ไม่ดี 300  
38 ท่ีคลอ้งแม่กุญแจหนา้หอ้ง 1  ดี  ไม่ดี 200  

             หมายเหตุ: กรณีรายการอุปกรณ์ภายในช ารุดใหร้ะบุเหตุผลตรงช่องหมายเหตุ   

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

               (................................................)                   (...................................................)                        (นางสาววรรณศิริ กนัทะวงษ)์ 

                               ผูเ้ขา้พกั   พนกังานท าความสะอาด                                    ผูป้ระสานงานอาคารท่ีพกันกัศึกษา  
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8. บรรยากาศบริเวณโดยรอบหอพกันักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์นครนายก 
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  มีบริการขาย เครืองด่ืม ขนม ขา้วกล่อง 

 

มีบริการ ตูเ้ยน็ ไมโครเวฟ กระติกน ้าร้อนส่วนกลาง           

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีเคร่ืองซกัผา้และตูก้ดน ้าด่ืม (หยอดเรียญ) 



28 
 

กจิกรรมภายในหอพกั 

               
- จดักิจกรรมทานบุพเฟ่มูกะทะ 

                 
- กิจกรรมเตน้แอโรบิก 

               
- แจกผลกลว้ยของหอพกันกัศึกษา 



29 
 

9. รายช่ือคณะกรรมการหอพกั  

รายชื่อคณะกรรมการหอพัก 

๑.  ผศ.ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ประธาน 
๒.  ดร.ประพิมพ์ใจ  เป่ียมคุ้ม รองประธาน 
๓.  นางสาวพัสนันท์    แย้มฉ่ าไพร กรรมการ 
๔.  นางสาวณภัค    ธัญธิติโชต ิ  กรรมการ 
๕.  นายภูธเนศ   วิสาติ กรรมการ (นักศึกษาปี ๒) 
๖.  นางสาวปฐมาพร  พูลกลาง กรรมการ (นักศึกษาปี ๒ ) 
๗. นางสาวธนพร  วิจิตร กรรมการ (นักศึกษาปี ๒ ) 

 ๘.  นางสาวรัตนกร   รู้ลัก กรรมการ (นักศึกษาปี ๒ )  
๙.  นางสาวสุกัญญา  กุลบุตร กรรมการ (นักศึกษาปี ๓ ) 
๑๐. นางสาวชลธิชา  ผสมทา กรรมการ (นักศึกษาปี ๓ ) 
๑๑. นางสาวสุกัญญา  บ้านใหม่ กรรมการ (นักศึกษาปี ๕ ) 
๑๒. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์กล้า กรรมการ (นักศึกษาปี ๕ ) 
๑๓. นางสาวศิริพร  มีเดช  กรรมการ (นักศึกษาปี ๕ ) 
๑๔.  นางสาวแพรพรรณ ประทีปเมือง กรรมการ (นักศึกษาปี ๕ ) 
๑๕. นางสาววรรณศิริ  กันทะวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


