
(ร่างแก้ไข) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรและการพักอาศัยที่พักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ. 2562 

_________________________________ 

  

เพื่อให้การบริหารจัดการที่พักราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก าแพงแสน  ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย   

อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 26 

มิถุนายน พ.ศ.2561 เรื่อง แตง่ตัง้รองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1331/2561 

ลงวันที่ 26 มถิุนายน พ.ศ.2561 เรื่อง มอบหมาย และมอบอ านาจใหร้องอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดี จึงให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้  

  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรและการพักอาศัยที่พัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน พ.ศ. 2562”  

  ข้อ 2. ให้ระเบียบนีม้ีผลบังคับใช้นับแตว่ันประกาศเป็นต้นไป  

  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสนว่าด้วยการ

จัดสรรที่พัก ในวิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ. 2553  

บรรดาประกาศค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่พักและการพักอาศัยในที่พักของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสนที่ขัดแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ 5. ให้รองอธิการบดีวทิยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

  ข้อ 6. ต่อไปในระเบียบนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรที่พักและดูแลที่พักอาศัยในที่พัก

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน 

   “คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้งจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ให้มีหนา้ที่ดูแลด้านสวัสดิการการพักอาศัยในที่พักของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

   “ผูม้ีสทิธิพักอาศัย” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้   ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจา้งโครงการ พนักงานราชการ สังกัด 

วิทยาเขตก าแพงแสน  



๒ 
 

   “ที่พัก” หมายถึง บ้านพักเดี่ยว บ้านพักแฝด อพาร์ทเมนท์ ทาวน์เฮาท์  โฮสเต็ล  

อาคารชุดครอบครัว อาคารชุดโสด บ้านพักคู่ เรอืนแถว รวมทั้งอาคารอื่นใดที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ใช้เป็น 

ที่พักบุคลากร  

   “ผูม้ีครอบครัว” หมายถึง ผู้มีสทิธิพักอาศัยที่สมรสตามกฎหมายแล้ว โดยคู่สมรส

หรอืบุตรอยู่ด้วยกันเป็นประจ าในที่พัก  

   “ผูม้ีสภาวะโสด” หมายถึง  ผูม้ีสทิธิพักอาศัยยังไม่ได้สมรสตามกฎหมาย หรอื

สมรส ตามกฎหมายแล้ว แต่คูส่มรสหรอืบุตรไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นประจ าในที่พัก  

   “ผูอ้ยู่ในอุปการะ”  หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย บุตร หรือบุคคลที่

กฎหมายยอมรับใหอ้ยู่ในอุปการะของผู้มีสิทธิพักอาศัยหรอืของคู่สมรส ส่วนบุคคลอื่นที่จะมีสทิธิเข้าพัก

อาศัยได้จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผูม้ีสทิธิพักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้พักอาศัยเท่านั้น 

   “เจ้าบ้าน” หมายถึง ผูไ้ด้สทิธิพักอาศัย ซึ่งมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ก าหนด 

   “ที่พักประจ า” หมายถึง ที่พักที่เจา้บ้านต้องใช้ประโยชน์ขัน้ต่ าไม่น้อยกว่า 4 วัน 

ต่อสัปดาห ์ 

   “ที่พักชั่วคราว” หมายถึง ที่พักที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหพ้ักช่ัวคราวตามเวลา 

ที่ก าหนดเวลาเอาไว้ ในกรณีที่ไม่ก าหนดเวลาไว้ เมื่อมหาวิทยาลัยเรียกคืนจะต้องส่งที่พักคืนภายใน 15 วัน 

   “ข้าราชการ” บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาโดยได้รับเงินเดือนจากเงนิงบประมาณ  

      “พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจา้งตาม

สัญญาจา้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศกึษา โดยได้รับค่าจ้างหรอืค่าตอบแทนจากเงนิ

งบประมาณแผ่นดิน   

   “พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจา้งตามสัญญา

จา้งซึ่งได้รับการจา้งตามสัญญาจา้งด้วยเงนิงบประมาณรายได้ส่วนราชการ 

   “ลูกจา้งประจ า” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจา้ง โดยมีลักษณะประจ า  

ซึ่งไม่มกี าหนดเวลาตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ โดยได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงนิ

งบประมาณแผ่นดิน 

   “พนักงานราชการ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ

ค่าตอบแทนจากงบประมาณของสว่นราชการ  

   “ลูกจา้งช่ัวคราว/ลูกจ้างโครงการ” หมายถึง บุคคลที่สว่นงานจา้งให้ปฏิบัติงาน 

ที่มลีักษณะช่ัวคราวและมีค าสั่งจ้าง ทั้งนี้ระยะเวลาจา้งต้องไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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   “เงินคา่ประกันและค่ามัดจ าล่วงหน้า ”หมายถึง เงนิค่าประกันความเสียหาย ค่า

มัดจ า หรอืเงินอื่นใดในกรณีที่มหาวิทยาลัยใหจ้ัดเก็บจากผู้พักอาศัยในวัตถุประสงค์เดียวกัน 

หมวดที่ 1 ว่าด้วยการจัดสรรที่พัก  

 ข้อ 7. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการจัดสรรที่พักและดูแลการพัก

อาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหารวิทยาเขตและ

ตัวแทนที่หน่วยงาน คณะ ส านัก สถาบัน ของวิทยาเขตก าแพงแสนเสนอ หนว่ยงานละ 1 คน ทั้งนี ้คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ 8. ประเภทที่พักและการจัดสรรที่พักประจ า   

  8.1 บ้านพักเดี่ยว หมู่บ้านเกษตร 1   

                (1) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือช านาญการพิเศษขึ้นไป   

   (2) ซึ่งเป็นผู้มคีรอบครัว ทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์าร

จัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน     

  8.2 บ้านพักแฝด หมู่บ้านเกษตร 1   

        (1) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง่อาจารย์หรอื

ช านาญการขึ้นไปซึ่งเป็นผู้มีครอบครัว หรอื      

     (2) จัดใหส้ าหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ หรอืช านาญการพิเศษขึ้นไปสภาวะโสด   

(3) ทั้งนีคุ้ณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พักภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน  

   8.3 ทาวน์เฮาท์ หมู่บ้านเกษตร 1   

  (1) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้มีครอบครัว 

หรอื  

               (2) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงาน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ

ช านาญการพิเศษขึ้นไปสภาวะโสด   

   (3) ทั้งนีคุ้ณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พักภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วทิยาเขตก าแพงแสน 
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   8.4 อพาร์ทเมนท์ หมูบ่้านเกษตร จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงาน ทีป่ฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นผู้มสีภาวะโสด  ทั้งนีคุ้ณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่

พักภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

   8.5 บ้านพักเดี่ยวหมู่บ้านเกษตร 2    

  จัดให้ส าหรับข้าราชการ พนักงานหรือต าแหน่งช านาญการพิเศษขึ้นไป           

ซึ่งมีครอบครัว ทั้งนีคุ้ณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พัก ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน   

   8.6 อาคารชุดพักอาศัย  

(ก)  อาคารชุดครอบครัว   

       (1) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงาน ซึ่งเป็นผูม้ีครอบครัว หรอื  

         (2) จัดให้ส าหรับ ข้าราชการ พนักงานต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    หรอืช านาญการพิเศษขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มสีภาวะโสด  

 (3) และคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พัก       

     ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

(ข) อาคารชุดโสด จัดให้ส าหรับข้าราชการหรอืพนักงานใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน และคุณสมบัติอื่น ๆ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พักภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

8.7 บ้านพักแฝดข้าราชการ หมูบ่้านเกษตร 3   

  (1) จัดให้ส ำหรับ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งเป็นผู้มี ครอบครัว หรือ                                             

   ครอบครัว หรอื  

  (2) กรณีเป็นผู้มสีภาวะโสด จัดให้พักหน่วยละ  2 คน   

  (3) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พักภายใน  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 8.8 บ้านพักแฝดและอาคารแถว  หมู่บ้านเกษตร 3  

    (1) จัดให้ส ำหรับ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว (ลูกจ้ำงโครงกำร 

     โดยหวัหน้ำโครงกำรเป็นผู้ขอ)  ที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

     ซึ่งเป็นผู้มีครอบครัว หรอื  
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(2) กรณีผูม้ีสภาวะโสด จัดให้พักหนว่ยละ    2  คน   

               (3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดสรรที่พักภายใน 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน   

  8.9 ที่พักประจ าที่พึงมีขึน้ในอนาคตและหลักเกณฑ์การจัดสรร ให้เป็นไปตาม 

    ประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนีก้ารเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ขัดหรอืแย้งกับ 

   ระเบียบนี ้ให้จัดท าเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ 9. ประเภทที่พักและการจัดสรรที่พักชั่วคราว  

  9.1 ประเภทที่พักชั่วคราว   

 (1) โฮสเต็ล  หมู่บ้านเกษตร 1  

      (2) บ้านพักเดี่ยว หรือบ้านแฝด  หมู่บ้านเกษตร 1 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

             ให้เป็นที่พักช่ัวคราว  

 (3) ห้องชุด ในอาคารชุดพักอาศัย ที่มหาวิทยาลัยก าหนดใหเ้ป็นที่พัก 

      ช่ัวคราว  

 (4) บ้านพักแมก่ลอง 2 หลัง   

 (5) ที่พักอื่นใดนอกจากนีท้ี่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นที่พักชั่วคราว   

 9.2 คุณสมบัติบุคคลที่มสีิทธิขอที่พักราชการ   

 (1) บุคลากรที่ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวและมีความจ าเป็นด้านที่พัก  

                                             โดยต้องขอทีพ่ักผ่านต้นสังกัด 

      (2) แขกของมหาวิทยาลัยที่หนว่ยงานขอให้  

   (3) แขกของมหาวิทยาลัยที่หนว่ยงานส่วนกลางหรอืผูบ้ริหารวิทยาเขตขอให้  

 (4) บุคลากรมีสิทธิขอที่พักประจ า ยังไม่มีที่พักว่างจัดสรรมคีวามจ าเป็นต้อง 

     มีที่พักและขอที่พักผ่านต้นสังกัด  

 (5) บัณฑติวิทยาลัยปริญญาโทหรอืปริญญาเอก มคีวามจ าเป็นต้องมทีี่พัก  

      และขอที่พักผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา (ประเภทที่พักชั่วคราว ตาม 9.1  

    (4) (5))   

                               9.3 ที่พักชั่วคราวที่จะถูกก าหนดขึน้ใหม่หรือยกเลิกที่พักที่มอียู่ให้ท าเป็นประกาศ     

                                      มหาวิทยาลัย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
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 9.4 สิทธิ หน้าที่และระยะเวลาการใช้สทิธิในที่พักช่ัวคราว  

   (1) ในกรณีที่พักชั่วคราวระยะสั้นไม่เกิน  1 สัปดาห ์หรอืหากมีความ

จ าเป็นต้องไม่เกิน 6  เดือน จัดให้พักตามระยะเวลาที่ขอหากต้องการ

ต่อเวลาพักอาศัย  โดยให้แจง้เจา้หนา้ที่ลว่งหน้า 2 วัน และให้ตอ่ได้ไม่

เกิน  2 ครั้ง 

   (2)   ในกรณีพักชั่วคราวไม่ก าหนดเวลา เมื่อมหาวิทยาลัยแจง้ให้สง่คนืที่พัก 

    ต้องส่งคืนภายใน 15 วัน โดยไม่มีเงื่อนไข 

   (3)  ผูข้อที่พักมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ตามที่ 

    มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (4)  ในกรณีมีความเสียหายหรือคา่ใช้จา่ยเกิดขึ้นในที่พักระหวา่งพักอาศัย 

    จะต้องช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทั้งสิ้น 

   (5) ในการเรียกค่าเสียหายหรอืค่าใช้จา่ยในที่พักจากผู้ได้สิทธิพักอาศัยไม่ได้ 

    ใน  7 วัน หน่วยงานต้นสังกัดหรอือาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอที่พักจะต้อง 

    รับผิดชอบช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใหก้ับมหาวิทยาลัยโดยครบ 

    จ านวนก่อน แล้วจงึมหีน้าที่ติดตามไล่เบีย้เรียกค่าเสียหายจากผูพ้ัก 

    อาศัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีคา่ใช่จ่ายขึ้น 

  (6) ความรับผดิชอบอื่น ๆ หรอืแนวปฏิบัตินอกเหนอืจากนี้ ให้ 

   ระเบียบนีม้าบังคับใช้โดยอนุโลม 

   

หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัย  

 ข้อ 12. ผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยมีหน้าที่ดังนี้  

(1) ผูท้ี่ได้รับการจัดสรรที่พักแล้ว มหีน้าที่ไปรับที่พัก ท าสัญญาการเข้าพัก 

และ แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับจัดสรรภายใน 15 วัน นับตั้งแต่

วันที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หากไม่ไปรับที่พักตามก าหนดให้ถือว่า

สละสทิธิ์  และให้ถือว่าเป็นผูท้ี่ไม่มีความต้องการที่พัก เป็นเวลา 1 ปี 

นับแต่วันที่ครบก าหนดการไปรับที่พักหรอืวันสละสิทธิ์แล้วแตก่รณี 

(2) ผูไ้ด้รับจัดสรรที่พักต้องไม่แลกเปลี่ยนที่พักกันโดยไม่ไดร้ับการอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัยก่อน 
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(3)  ผูไ้ด้รับจัดสรรที่พัก ต้องไม่ยินยอมใหผู้อ้ื่น นอกจากผู้ที่มีมหาวิทยาลัย

ก าหนดเข้าพักอาศัยในที่พัก 

(4) อยู่ด้วยความสงบ ไม่รบกวนเพื่อนบ้านทุกรูปแบบ 

(5) ให้ความร่วมมอืกิจกรรมของหมู่บ้านและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ

หมูบ่้าน 

(6) ผูท้ี่ได้รับจัดสรรที่พัก ต้องใช้สทิธิในที่พักอย่างเต็มที่ ตามเกณฑท์ี่

ก าหนดหากไม่มีความจ าเป็นในที่พักแล้ว ให้ส่งคืนที่พักแก่ทาง

มหาวิทยาลัยทันที 

(7) ผูท้ี่ได้รับจัดสรรที่พัก มหีน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาที่พัก อุปกรณ์ภายในและ

บริเวณโดยรอบ (ถ้ามี) และความสะอาดในที่พักใหอ้ยู่ในสภาพที่ด ีหาก

มีสว่นใดช ารุดใหด้ าเนินการซ่อมแซมทันที โดยผู้พักอาศัยเป็น

ผูร้ับผิดชอบค่าใช่จา่ย 

(8) ผูไ้ด้รับจัดสรรที่พัก ตอ้งช าระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 

ค่าธรรมเนียมค่าสวัสดิการ ค่าปรับและค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึง

ปฏิบัติตามประกาศ   ระเบียบ ขอ้บังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(9)  กรณีที่พักมมีิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรป์ระปาอยู่ภายในห้องพัก ผูพ้ัก

อาศัยมีหน้าที่จดบันทึกหมายเลขการใชป้ระจ าเดือนไว้หน้าหอ้งพักหรือ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้งหากไม่ด าเนินการมหาวิทยาลัยฯ

จะด าเนินการประเมินค่าใช้จา่ยและเรียกเก็บจากผู้พักหรอืหนว่ยงานต้น

สังกัด 

(10)  ไม่น าที่พักไปหาประโยชน์ส่วนตัว 

(11)  ผูม้ีสทิธิพักอาศัยที่ลาศกึษาต่อ หรอืเดินทางไปราชการที่อื่นและไม่ได้

พักอาศัยในที่พักเกินกว่า 1 ปี  หากส่งคืนที่พักโดยถูกต้องตามระเบียบ

ก่อนการเดินทาง เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการประจ า ณ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรที่พักให้เป็นอันดับแรก 

(12) การพิจารณาว่าผูท้ี่ได้รับการจัดสรรที่พัก ไม่ได้ใชส้ิทธิในที่พักอย่าง

เต็มที่หรอืไม่ได้ดูแลที่พักเป็นอย่างดี ใหเ้ป็นอ านาจการตรวจสอบ

พิจารณาของคณะกรรมการ 

(13)  ก่อนการส่งคืนที่พัก ให้ผู้มีสิทธิพักอาศัยซ่อมที่พักคืนให้อยู่ในสภาพ

ปกติและช าระค่าความสะอาด โดยผูส้่งคนืที่พักเป็นผู้รับผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย 

(14)  ผูม้ีสทิธิพักอาศัยไม่อยู่ในที่พักเป็นเวลานานเกินกว่า 1 เดือน จะต้อง

รายงานต่อมหาวิทยาลัย กรณีเกินกว่า 1 ปีต้องสง่ที่พักคืน ในกรณี

จ าเป็นส่งคืนที่พักไม่ได้ ให้ขอต่ออายุพักอาศัยโดยหนว่ยงานต้นสังกัด
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เป็นผู้ขอและเป็นผู้รับประกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้น และต้องแสดง

หลักฐานความจ าเป็นและแผนการดูแลรักษาที่พักมิให้เสื่อมโทรม

ระหว่างที่ตนไม่อยู่ ทั้งที่การจะให้ตอ่อายุที่พักหรอืไม่อยู่ในดุลพินจิของ

มหาวิทยาลัยโดยการน าเสนอของคณะกรรมการ 

(15) ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างถาวรลงในที่ดินของที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย ในกรณีการดัดแปลงต่อเติมส่วน

หนึ่งสว่นใดของบ้านพักหรือสิ่งปลูกสร้างในบริเวณบ้านพัก ต้องยื่นแบบ

การขออนุมัติดัดแปลงกับทางมหาวิทยาลัยก่อน และด าเนินการ

หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนของบ้านพักที่ดัดแปลงต่อเติมทั้งหมดให้

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย   

(16) การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เท่านั้นและต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนตดิตั้ง  

(17) ไม่จอดยานพาหนะในที่ห้ามจอด ไมว่างหรอืทิ้งสิ่งของทุกชนิด รวมทั้ง

รองเท้า ยานพาหนะ ราวตากผ้า ในบริเวณใช้สอยส่วนกลาง หรอื

โดยรอบอาคารพักอาศัย  

(18) การจอดยานพาหนะให้จอดในบริเวณที่ก าหนด ผูม้ีสทิธิพักอาศัยในที่

พัก ประเภทนั้น ๆ ทุกคนมีสิทธิจอดในที่จอดรถซึ่งว่างอยู่ได้ทุกแหง่  

เว้นแตผู่ไ้ม่ มีสทิธิพักอาศัยในที่พักประเภทนั้น ๆ  

(19) ผูไ้ด้สทิธิพักอาศัยต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนเพื่อนบ้าน 

ใกล้เคียง หรอืกระท าการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผดิระเบียบประเพณี

และศลีธรรมอันดี 

(20) ไม่เลี้ยงสัตว์ในอาคารที่มหาวิทยาลัยออกประกาศหา้มไว้ 

(21) ไม่ปล่อยให้สัตว์เลีย้งก่อความเดือดรอ้นร าคาญหรอืท าอันตราย

ร่างกาย 

และทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน      

(22) ให้ความร่วมมอืกับคณะกรรมการในตรวจที่พักเมื่อมีเหตุอันควรและ

แจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องแล้ว 

(23) ให้ความร่วมมอืกับคณะกรรมการในการย้ายที่พักไปอยู่ในที่พักในขนาด

และประเภทที่เหมาะสมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้

ทราบถึงการย้ายออก 

หมวดที่ 3 แนวปฏิบัติในการจัดสรรที่พักหรอืเรยีกที่พักคืน 

 ข้อ 13. คณะกรรมการอาจใชแ้นวพิจารณาจากข้อมูลดังตอ่ไปนีเ้ป็นหลักในการใช้ดุลพินิจ

ลงมตจิัดสรรที่พักหรอืเรียกที่พักคืน 
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(1) ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่พักของทางราชการ 

ที่บัญญัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2) ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

(3) ความเดือดรอ้นหรอือันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรและผลประโยชน์ 

ของบุคลากรในแงก่ารอ านวยความสะดวกและขวัญก าลังใจ 

(4) การมหีรอืไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองในบริเวณรัศมี 30 กิโลเมตร 

จากมหาวิทยาลัย 

(5) การเคยปฏิบัติตามหรอืฝ่าฝืนระเบียบที่พักมาก่อน 

(6) การเป็นเจ้าของที่พักแตจ่ัดใหผู้อ้ื่นเช่าหรอือนุญาตให้ผูอ้ื่นอยู่แทน 

(7) การน าเอาที่พักราชการไปใช้หาประโยชน์ 

(8) การน าที่พักราชการไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ 

(9) ข้อมูลจากบุคคลรอบข้างและคณะกรรมการหมูบ่้าน 

(10) ข้อมูลการยินยอมรับประกันจากต้นสังกัด ว่าหากเกิดความเสียหายขึน้ 

กับที่พักราชการ หนว่ยงานต้นสังกัดยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

จนครบจ านวน 

(11) ข้อมูลการท าผดิระเบียบ กฎหมาและศลีธรรม 

  ข้อ 14. ในการจัดสรรที่พัก ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) การขอที่พักทุกกรณี ผูป้ระสงค์ขอที่พักต้องยื่นเรื่องผ่านหนว่ยงานต้น

สังกัด ในกรณีตอ้งใหก้รอกแบบขอที่พัก ผูข้อและหนว่ยงานจะต้อง

ด าเนนิการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   

(2) เมื่อผูม้ีสทิธิพักอาศัยขอที่พักในเดือนใด และมีที่พักว่างพร้อมจัดสรร 

คณะกรรมการจะประชุมพิจารณาจัดสรรภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 

15 ของเดือนน้ัน แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 7 วัน และ

ให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการจัดสรร ภายใน 7 วัน นับแตว่ันทีไ่ด้รับ

รายงานจากคณะกรรมการ ทั้งนีผ้ลการจัดสรรให้แจ้งให้ผู้ขอทราบทุก

ราย 

(3) การจัดสรรที่พักประจ าต้องผา่นการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการ  

โดยมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

(4) คณะกรรมการจัดสรรที่พักพิจารณาจัดสรรสิทธิในที่พักของผูม้ีสทิธิพัก

อาศัยตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

(5)    หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผดิชอบต่อมหาวิทยาลัยในเบือ้งตน้ เมื่อเกิด 

ความเสียหายขึ้นกับที่พัก อันเกิดจากการกระท าของบุคลากร

ในสังกัดของตน  เมื่อมหาวิทยาลัยเรียกเอาค่าเสียหายไม่ได้ภายใน

เวลา30 วัน โดยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน   



๑๐ 
 

นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้แจง้ถึงความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงาน 

ต้นสังกัด มีหน้าที่ตดิตามทวงถามหรือฟ้องร้องเอาจากบุคลากรใน

สังกัดผูท้ าให้เกิดความเสียหายนั้นตอ่ไป 

หมวดที่ 4 ก าหนดระยะเวลาพัก การหมดสิทธิพักอาศัยและการส่งคืนที่พัก 

 ข้อ 15. ระยะเวลาพักในที่พักอาศัยมีก าหนดไม่เกิน 10 ปีนับแตว่ันที่ได้รับการจัดสรรที่พัก

ได้รับที่พักอาศัยครั้งแรกตามระเบียบนี ้และผูพ้ักอาศัยจะหมดสิทธิพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการด้วย

เหตุต่อไปนี ้

(1) ผูพ้ักอาศัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากร 

(2) ขาดคุณสมบัติตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรอืประกาศเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่พัก 

(4) ผูฝ้่าผืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(5) ไม่มคีวามจ าเป็นต้องพักอาศัยในที่พักราชการ หรือมีที่พักเป็นของ

ตนเอง 

(6) ผูพ้ักอาศัยเข้าพักครอบ  10 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้พักอาศัยท าสัญญา 

การเข้าพักอาศัย 

ข้อ 16. การส่งคนืที่พัก ให้ยื่นบันทึกขอส่งคนืบ้านพักตามแบบที่ก าหนด (แบบ .4)  

ต่อผู้รักษาการตามระเบียบ และตรวจสภาพบ้านพักพร้อมด าเนนิการซ่อมแซมที่พักใหอ้ยู่ในสภาพดี 

หมวดที่ 5 ความผิดท่ีอาจถูกเพิกถอนสิทธิพักอาศัย 

 ข้อ 17. ผูม้ีสทิธิพักอาศัยอาจถูกเพิกถอนสิทธิพักอาศัยในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1)    ใช้ประโยชน์ในที่พักไม่เต็มที่ คอื น้อยกว่าสัปดาหล์ะ 4 วัน 

(2)    กระท าผดิ กฎหมาย ประเพณี และศลีธรรมอันดีในบริเวณ  

   มหาวิทยาลัยฯ 

(3) กระท าผิดกฎหมายประเพณีและศีลธรรมอันดใีนที่พักของตนหรอืใน

บริเวณหมูบ่้าน หรอืกลุ่มอาคารที่พัก 

(4) ท าลายทรัพย์สินเพื่อนบ้านหรอืทรัพย์สินสาธารณะของหมู่บ้าน ที่พัก

ราชการหรอืของราชการ 

(5) ลักทรัพย์ผูอ้ื่น หรือของทางราชการ เมื่อมหาวิทยาลัยสอบสวนแล้ว

พบว่ามีมูลพฤติกรรมส่อไปในทางกระท าผดิตามกล่าวหา 

(6) กลั่นแกล้ง รบกวน รุกรานสิทธิผูพ้ักอาศัยอื่น หรือเพื่อนบ้านให้ได้รบั  

ความล าบากในการพักอาศัยหรือเดอืดร้อนร าคาญมากเกินกว่าที่จะทน

ได้  และคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งใหยุ้ติพฤติกรรมแล้วยังเพิกเฉยหรือ

กระท าซ้ า  
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(7)    การทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นท ารา้ยร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บหรอื  

  เสียชีวติในบริเวณบ้านพักหรือในหมูบ่้านใหเ้พิกถอนสิทธิสถานเดียว  

(8) สัตว์เลี้ยงของตนท าให้เพื่อนบ้านเดือดรอ้นร าคาญ หวาดกลัวหรอืท า

อันตราย  และคณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขแลว้ยังเพิกเฉยหรือกระท าซ้ า 

ในกรณีสัตวเ์ลี้ยงท าอันตรายสมาชิกในหมู่บ้านให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

หรอืถึงแก่ชีวิต ใหเ้พิกถอนสิทธิพักอาศัยสถานเดียวทั้งนี้ผูใ้ดให้อาหาร

สัตว์ป่าตามธรรมชาติหรอืสัตว์จรจัดเป็นประจ า  

ให้ถือว่าเป็นสัตว์เลีย้งของผู้นั้น  

(9) ท าการต่อเตมิหรอืรื้อถอนอาคารที่พัก บ้านพัก หรอือุปกรณ์ประจ าที่

พักโดย ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยอนุญาต 

และคณะกรรมการแจ้งใหแ้ก้ไขแลว้ ยังเพิกเฉยหรอืกระท าซ้ า 

(10) ไปราชการหรอืลาศกึษาต่อเกินกว่า 1 ปี โดยไม่สง่คืนที่พักหรอืไม่

อนุมัตติ่ออายุการพักอาศัยอย่างถูกต้อง หรอืไม่มคีนในครอบครัวอยู่

ดูแลที่พักหรอืมหาวิทยาลัยเรียกคืนแล้วไม่สง่คนืตามก าหนด 

(11) ละเลยไม่ดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาดตามสมควร ปล่อยใหบ้้านพัก

และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เมื่อคณะกรรมการแจง้ใหแ้ก้ไขแล้ว 

ยังเพิกเฉย หรอืกระท าซ้ า 

(12) น าผูอ้ื่นนอกจากบุคคลที่มหาวิทยาลัยอนุญาตเข้าพักอาศัยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และคณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขแล้ว ยังเพิกเฉยหรือกระท าซ้ า 

(13) ไม่ช าระค่าธรรมเนียม  ค่าสวัสดิการ  ค่าสาธารณูปโภคหรอืค่าใช้จา่ย

อื่น ๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยมีการเตือนให้ช าระแล้ว แต่

ยังเพิกเฉย หรอืกระท าซ้ า 

(14) การส่งเสียงดังโดยไม่มเีหตุอันสมควรในที่พักหรอืใชอุ้ปกรณ์ที่มเีสียงดัง

ท างานในที่พักอันก่อให้เกิดความเดือดรอ้นแก่ผู้พักอาศัย และ

คณะกรรมการหมูบ่้านห้ามแล้วยังฝ่าฝนืหรอืกระท าซ้ า 

(15) มีหรอืประกอบกิจกรรมที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผูอ้ื่น หรือสิ่งที่อาจเกิด

อันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย ชีวติผู้อื่นในที่พักและเพื่อนบ้าน 

คณะกรรมการหมูบ่้านได้ตักเตอืนให้น าออกไปจากบริเวณหมูบ่้าน แต่

ไม่ปฏิบัติตามหรอืกระท าซ้ า 

(16) ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุท าอันตรายสมาชิกในหมูบ่้านหรอื

คุกคามขู่เข็ญคนในหมู่บ้านจนถึงขั้นน่าจะท าให้หวาดกลัว 

คณะกรรมการหมูบ่้านได้เตือนแล้ว แต่ยังฝ่าฝืนหรอืกระท าซ้ า 



๑๒ 
 

(17) การชักน าคนมีพฤติกรรมมิจฉาชีพหรอืนักเลงเข้ามามั่วสุมในวิทยาเขต

หรอืในหมู่บ้าน คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการหมูบ่้านเตือนแล้ว 

แตย่ังฝ่าฝืนหรอืกระท าซ้ า 

(18) การน าเอาที่พักไปหาผลประโยชน์สว่นตัว คณะกรรมการแจ้งให้ยุติแล้ว  

แตย่ังฝ่าฝืนหรอืรกระท าซ้ า 

(19) การจัดงานเลี้ยงในที่พักหรือบริเวณหมูบ่้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการหมูบ่้านแจ้งให้ยุติ แตไ่ม่ปฏิบัติตามหรอื

กระท าซ้ า 

(20) การพักในที่พักมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 แห่ง โดยไม่คืนที่พักที่ตนได้รับ

สิทธิพักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเรียกที่พักคืนแลว้ แตไ่ม่ส่งคืนตาม

ก าหนด 

(21) การน าที่พักไปให้ผู้อื่นหรอืคนในครอบครัวพักอาศัยโดยทีต่นไม่ได้พัก

อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเรยีกที่พักคืนแลว้ แตไ่ม่ส่งคืนตาม

ก าหนด 

(22) การไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจหรอืส ารวจที่พักโดย

คณะกรรมการที่ได้แจ้งอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตักเตือน

แล้ว แตไ่ม่ให้ความรว่มมอืหรอืกระท าซ้ า 

(23) เก็บหรอืมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งเป็นอันตรายเอาไว้ในที่พัก 

คณะกรรมการหมูบ่้านแจง้ใหเ้อาออกไปจากบริเวณหมู่บ้านแลว้ แตไ่ม่

ปฏิบัติตามหรือกระท าซ้ า 

(24)  การแลกเปลี่ยนที่พักกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  

หรอืแลกเปลี่ยนที่พักกันโดยใช้อุบายหลอกลวง 

(25) ขอที่พักประเภทครอบครัวแต่อยู่เดี่ยว หรอืไม่อยู่ หรอืใช้สทิธิพักอาศัย

ไม่เต็มที่ตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการแจ้งให้คนืที่พักเพื่อเปลี่ยน

ประเภทที่พักที่เหมาะสมแล้ว แตไ่ม่ปฏิบัติตามโดยไม่มเีหตุผลอัน

สมควร 

(26)  การน าสิ่งปฏิกูล หรอืสิ่งส่งกลิ่นเหม็น หรอืน่ารังเกียจเข้ามาในที่พัก 

คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการหมู่บ้าน แจ้งใหน้ าออกไปแล้ว  ยัง

เพิกเฉย หรอืกระท าซ้ า 

(27)  การจอดรถในที่ห้ามจอด การวางสิ่งของในที่ห้ามวาง การทิง้ขยะในที่

ไม่ได้ก าหนดให้ทิ้ง การมหีรือวางเศษซากรถเก่า เศษอุปกรณ์ของเก่า 

หรอืสิ่งปลูกสร้างที่เลิกใช้ประโยชนแ์ล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงาม 

เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พกั คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
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หมูบ่้าน หรอื มหาวิทยาลัยแจ้งเตือนให้แก้ไขแล้ว แตย่ังเพิกเฉยหรอืฝา่

ฝนื 

(28) การกระท าอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย เป็นการรบกวนการพักอาศัย หรอื

โดยผดิระเบียบ กฎหมาย หรอืศลีธรรมอันดี นอกจากที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบนี ้โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการหมูบ่้าน หรอื

มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้แก้ไข  

รื้อถอน หรอืยุติการกระท า หรอืให้ส่งที่พักคืน แตย่ังเพิกเฉย หรอื

กระท าซ้ า 

 ข้อ 18.  คนในครอบครัว บริวารของเจ้าบ้าน หรือบริวารของคนในครอบครัวกระท าผดิ

ระเบียบการพักอาศัยที่ประกาศไว้นี้ ให้ถือว่าเจ้าบ้านเป็นผู้กระท าความผดิด้วยตนเอง 

 

หมวดที่ 6 การเพิกถอนสิทธิพักอาศัย 

 ข้อ 19. การเพิกถอนสิทธิพักอาศัยให้ด าเนินการตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไป 

(1) เมื่อคณะกรรมการลงมตติัดสินว่าให้เพิกถอนสิทธิในที่พักอาศัยรายใด  

และมหาวิทยาลัยเห็นชอบด าเนินการแล้ว ให้มคี าสั่งเพิกถอนสิทธิ 

ภายใน 7  วัน 

(2) ให้แจ้งค าสั่งเพิกถอนสิทธิไปให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิทราบ ภายใน 7 วัน 

นับแต่ 

มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิ 

(3) ให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่พัก ภายใน 15  

วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอนสิทธินั้น 

(4) หากผู้เพิกถอนสิทธิไม่ได้ย้ายออกจากที่พักตามขอ้ 19 (3) ให้

คณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม 5 คน โดยหนึ่งใน

คณะกรรมการ 

อาจมาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผูท้ี่ถูกเพิกถอนสิทธิ โดยให้

มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการเพิกถอนสิทธิโดย

บังคับให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ ปฏิบัติตามค าสั่งเพิกถอนสิทธิของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน หรอืบังคับใหเ้ป็นไปตามข้อ 19 (5) ภายใน 

15 วัน นับแต่ได้รับแต่งตัง้ ทั้งนี ้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวธิีการ

คัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(5) ให้คณะกรรมการเพิกถอนสิทธิโดยบังคับมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(ก) เปิดที่พักของผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 
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(ข) ท าบัญชทีรัพย์สินในที่พักที่ถูกเพิกถอนสิทธิไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมบันทึกภาพไว้ในหลักฐานตามความเหมาะสม 

(ค) ด าเนนิการขนย้ายทรัพย์สินไปส่งมอบหน่วยงานต้นสังกัด 

(6) ให้หนว่ยงานต้นสังกัดมีหน้าที่รับมอบทรัพย์สินของผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ

และจัดที่เก็บตามความเหมาะสม พรอ้มทั้งแจ้งให้ผูถู้กเพิกถอนสิทธิไป

รับทรัพย์สินคนืจากหน่วยงาน ภายใน 7 วันหรอืจัดส่งไปให้ยังภูมิล าเนา 

(7) เมื่อลว่งเลยเวลาที่ก าหนด ผูถู้กเพิกถอนสิทธิยังไม่มีการไปรับทรัพย์สิน

คืนใหห้นว่ยงานต้นสังกัดมีอ านาจน าเอาทรัพย์สินนัน้ออกขายทอดตลาด  

ในส่วนที่ขายไม่ได้ ให้หนว่ยงานจัดการตามความเหมาะสม เพื่อใหพ้้นไป

จากที่เก็บของหน่วยงาน รายได้อันเกิดจากการขายทอดตลาดนี ้ใหน้ า

ฝากเข้าคลังของหนว่ยงาน รอผูถู้กเพิกถอนสิทธิมารับคืน โดย

คณะกรรมการมีหน้าที่แจง้เป็นหนังสือให้ผูถู้กเพิกถอนสิทธิหรอืญาตไิป

รับภายใน  1 ปี 

(8) เมื่อเวลาลว่งเลยเกินกว่า 1 ปี ยังไม่มีผู้ใดไปรับ ให้น าฝากทรัพย์ต่อศาล  

(9) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินการเพิกถอนสิทธิทุกขั้นตอน ให้หน่วยงาน  

ต้นสังกัดรับผิดชอบในเบือ้งต้น จากนั้นให้เรียกเอาค่าใช้จา่ยจากเงนิทีไ่ด้

จาก การขายทอดตลาดทรัพย์สนิหรอืจากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ  

(10)  การเพิกถอนสิทธิในที่พักอาจเป็นการเพิกถอนช่ัวคราวหรอืถาวร

แล้วแต่กรณ ีและความร้ายแรงแหง่การกระท าผดิ ทั้งนี้ระยะเวลาแห่ง

การเพิกถอนสิทธิ ช่ัวคราวไม่ต่ ากว่า 5 ปี  

(11) การเพิกถอนสิทธิต้องผ่านการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการ โดยมี

องค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด  

 

หมวดที่ 7 การปฏิบัติทั่วไป  

  ข้อ 20. การจะย้ายผูใ้ดออกจากที่พักต้องผ่านการลงมติของคณะกรรมการ โดยมีองค์

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ 

 ข้อ 21. เมื่อมีขอ้มูลปรากฏว่าผูไ้ด้สทิธิในที่พักผูใ้ด มทีี่พักของตนเองในรัศม ี 30 

กิโลเมตร จากวิทยาเขตก าแพงแสนแลว้ใหค้ณะกรรมการรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญบุคคลนั้นมา

เพื่อแจ้งให้คืนที่พักภายใน 60 วัน การไม่ส่งคืนที่พักตามที่แจง้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ด าเนินการเพิก

ถอนสิทธิในที่พักต่อไป 

 การน าที่พักไปจัดให้ผู้อื่นเช่าเพื่อหารายได้ หรอืให้ผู้อื่นหรอืคนในครอบครัวพักอาศัยโดยไม่

คิดค่าเช่าก็ดี ให้ถือว่าเป็นผู้มีที่พักของตนเองตามความของระเบียบข้อนี้ 
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หมวดที่ 8 บทก าหนดโทษ 

 ข้อ 22. ผูพ้ักอาศัยที่ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้ด าเนินการตามควรแก่พฤติการณ์ 

ดังนี้ 

(1)  ตักเตอืนโดยประธานและคณะกรรมการจัดสรรที่พัก 

(2)   ตัดสิทธิพักอาศัยช่ัวคราว 

(3)   ตัดสิทธิการพักอาศัยถาวร 

(4)   ท าทัณฑบ์น 

(5)   เสนอใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัย  หรอื 

(6)   เสนอใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการทางกฎหมาย  

 ข้อ 23. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินที่พักราชการที่มิได้กล่าวไว้ในระเบียบนีใ้ห้อยู่ 

ในดุลพินจิของรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน โดยผา่นการกลั่นกรอง ลงมติและน าเสนอโดย

คณะกรรมการ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 24. การก าหนดค่าธรรมเนียมที่พักแตล่ะประเภทใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรอืประกาศ 

สภา มหาวิทยาลัย 

        ข้อ 25. การพิจารณาตัดสินในเรื่องที่มรีะบุไว้โดยชัดเจนในระเบียบนีแ้ล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบที่ได้บัญญัติไว ้

 ข้อ 26. ให้ออกระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภาย 

ในสองปี นับแตว่ันที่ประกาศนี้ใชบ้ังคับ 

   ในระหว่างที่ยังมไิด้ออกระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น า

ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืประกาศ ที่ใช้ก่อนวันที่ประกาศนีใ้ช้บังคับ มาใช้บังคับโดนอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้ง

กับประกาศนี้ 

    ประกาศ   ณ  วันที่ ...................................................... 

 

 

                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  ภญิโญภูมนิทร์ ) 

                                                           รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 

                                                       ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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