
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเขาพักอาศยัในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบรูพา   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้ 
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเขาพักอาศัยใน 
อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒ ” 
 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓  ระเบียบนี้ไมใชบังคบักับที่พักอาศยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอาคารชุด 
 

  ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
  “สวนงาน”  หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพดวย 
  “อาคารชุด”  หมายความวา  อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดไวเพื่อเปนสวัสดิการ 
แกขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยทีส่รางโดยงบประมาณเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย  
  “ที่พัก”  หมายความวา  หองชุดสําหรับพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซ่ึงจัดใหเปนทีอ่ยูอาศัยของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หรือผูที่ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการประจําสวนงาน”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะ  
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก  และใหรวมถึงคณะผูบริหารสาํนักงานอธิการบดี  คณะผูบริหารโรงเรียน 
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และคณะผูบริหารศนูยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
 
 

 
 

(สําเนา) 
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  “ผูไดรับสิทธิในการเขาพัก”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการพิจารณาจดัสรรที่พักจากสวนงาน 
ที่รวมลงทุนในหองพักตามสิทธิของสวนงานนั้น ๆ  
  “ผูพักอาศัย”  หมายความวา  ผูไดรับสิทธิในการเขาพัก และผูอยูในความดูแลของเจาของ 
สิทธิในที่พักอาศัยซ่ึงพักอาศยัอยูดวยกันเปนประจํา และเปนผูมีรายช่ืออยูในทะเบยีนบานของเจาของ 
สิทธิในที่พักในมหาวิทยาลัย 
  “ทรัพยสินสวนกลาง”  หมายความวา  สวนของอาคารชุดที่มิใชที่พักทีม่ีไวเพื่อใชหรือ 
เปนประโยชนรวมกันสําหรับผูเขาพักอาศัย เชน  
  ๑. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและบริเวณลอมรอบอาคารชุดที่ประกอบดวย ลานจอดรถ  
สนามหญา  สวนหยอม 
  ๒. โครงสรางอาคาร ตูเสื้อผา เตียง มุงลวดและสวนที่มใิชที่พัก ไดแก พื้นที่ดาดฟา  
อาคารโถง ทางเทา บันได บันไดหนีไฟ ทางเดินภายในอาคาร โถงลิฟท ตัวลิฟท ถังเก็บน้ํา ผนังกั้น 
ระหวางชดุ เปนตน   
  ๓. ทรัพยสินอืน่ ๆ ซ่ึงมีไวเพือ่ประโยชนรวมกันของผูพักอาศัย อาทิ ระบบโทรทัศนวงจรปด  
เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน สวนประกอบอปุกรณเครื่องปมน้ํา เครื่องดับเพลิง ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท  
ระบบเสาอากาศหรือจานรับสัญญาณดาวเทียม สายลอฟา ระบบประปา และระบบบาํบัดน้ําเสีย เปนตน   
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดคณะหนึ่ง  ประกอบดวย   
 (๑)  อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 
 (๒)  รองอธิการบดีที่ทําหนาที่ดูแลและ 
        รับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่  เปนรองประธานกรรมการ  
 (๓)  หวัหนาสวนงานที่รวมลงทุน   เปนกรรมการ 
 (๔)  ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการนโยบายอาคารชุด มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานหรือพิจารณาปญหา
ขอขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับผูพักอาศยัในอาคารชุด 
 

 ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารอาคารชุดแตละอาคาร อาคารละหนึ่งชุด ประกอบดวย 
 (๑)  รองอธิการบดีที่ทําหนาที่ดูแลและ  เปนประธานกรรมการ 
        รับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่    
 (๒)  ผูชวยอธกิารบดีที่ทําหนาที่ดูแลและ  เปนรองประธานกรรมการ 
        รับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่    
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 (๓)  ผูแทนจากผูไดรับสิทธิในการเขาพกัอาคารชุด เปนกรรมการ 
        จํานวนชัน้ละหนึ่งคน 
 (๔)  ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการตาม (๓) ใหผูไดรับสิทธิในการเขาพักอาคารชุดแตละชั้นเปนผูเลือก 
และใหมีวาระสองป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
 

 ขอ ๗  คณะกรรมการบริหารอาคารชุด มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
 (๑)  พิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการดําเนินการอาคารชุด การรักษาความ 
ปลอดภัย และการควบคุมดูแลดานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม พรอมกับเสนอแนะแนวทางแกปญหา 
และกําหนดมาตรการเพื่อการแกปญหาใหคณะกรรมการตามขอ ๕ พิจารณาเห็นชอบ 
 (๒)  พิจารณาขอรองเรียนตาง ๆ ของผูไดรับสิทธิในการเขาพัก เพื่อเสนอความเหน็ตอ 
คณะกรรมการตามขอ ๕  
 (๓)  เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับการใชและการอยูอาศัยในอาคารชุด 
 (๔)  พิจารณาคัดเลือกและวาจางบุคคลภายนอกเปนผูจัดการอาคารชุด 
 

 ขอ ๘  ผูจัดการอาคารชุด มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
 (๑)  ปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ และประกาศของ 
มหาวิทยาลัย วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด 
 (๒)  ควบคุมดแูลงานที่มหาวทิยาลัยไดมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึง่มาทํางาน 
ในอาคารชุด 
 (๓)  วากลาวตกัเตือน หาม หรือระงับการกระทําใด ๆ ในอาคารชุดที่เปนการไม
เหมาะสมหรือฝาฝนระเบียบ ขอบังคับนั้น  
 (๔)  อนุญาตใหบุคคลใด ๆ ที่มิใชผูพักอาศัยเขามาในอาคารชุดได 
 (๕)  หามบุคคลใด ๆ ที่มิใชผูพักอาศัยทีแ่ตงกายหรือประพฤติตัวไมสุภาพ หรือกระทาํ 
การอื่นใดทีไ่มเหมาะสม เขามาในอาคารชุดหรือใชหรืออยูบริเวณทรพัยสินสวนกลางรวมทั้งมีอํานาจให 
บุคคลนั้นออกไปดวย  
 (๖)  หนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมอบหมาย 
 

หมวดที่  ๓ 
หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรที่พัก 

 
 ขอ ๙  ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน กําหนดคณุสมบัติของผูไดรับสิทธิในการเขาพัก 
และจัดทําเปนประกาศของสวนงานนั้น ๆ   
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 การพิจารณาผูไดรับสิทธิในการเขาพักใหเปนสิทธิของสวนงานทีเ่ปนผูรวมลงทุนตาม 
จํานวนโควตาที่ลงทุนไว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานนัน้ ๆ  
 

 ขอ ๑๐  เมื่อคณะกรรมการประจําสวนงานไดพจิารณาอนุมัติใหผูใดเปนเจาของสิทธิ 
ในที่พักแลว ใหสวนงานนั้นประกาศรายชือ่ผูเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพักใหทราบทั่วกัน และแจงให 
กองอาคารสถานที่ กองคลังและทรัพยสินและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
 

หมวดที่  ๔ 
เงื่อนไขการเขาพักอาศัย 

 
 ขอ ๑๑  เมื่อสวนงานไดประกาศการจัดสรรที่พักใหผูใดแลว ผูไดรับสิทธใินการเขาพัก 
จะทําการเปลีย่นแปลง หรือมอบหมายสิทธินั้นใหแกบุคคลอื่นไมได 
 

 ขอ ๑๒  ใหผูไดรับสิทธิในการเขาพักเขาพกัอาศัยในที่พกัภายในหกสบิวันนับตั้งแตวันที ่
สวนงานประกาศวาเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพัก หากพนกําหนดดังกลาวและผูไดรับสิทธิในการเขาพัก
ยังไมไดเขาพกัอาศัย ถือวาผูนั้นสละสิทธิในการเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพัก ยกเวนกรณีที่มีเหตผุลอัน
ควร ซ่ึงเจาของสิทธใินที่พักไดช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนตอสวนงานจนเปนที่พอใจและสวนงาน
กําหนดวนัที่จะเขาพักอาศยัใหอันเปนเวลาพอสมควร 
 

 ขอ ๑๓  ผูไดรับสิทธิในการเขาพักจะตองใชที่พักเปนทีพ่กัอาศัยเยี่ยงเคหสถานอันจําเปน
ที่จะตองมีในการดํารงชีวิตเปนประจํา หากปรากฏวาผูไดรับสิทธิในการเขาพักไมไดปฏิบัติดังกลาว ให
สวนงานสั่งเพกิถอนการเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพักไดทันท ี 
 

 ขอ ๑๔  ผูไดรับสิทธิในการเขาพักจะตองรับผิดชอบคาใชจายตามขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒  
ตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศใหมีสิทธิเขาพักถึงวันยายออกจากที่พกัโดยยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงนิเดือน   
 

 ขอ ๑๕  ผูไดรับสิทธิในการเขาพักมีสิทธิเขาพักอาศัยไดเปนเวลาสิบหาปนับตั้งแตวันที่ 
ประกาศใหมสิีทธิพักอาศัย  ทั้งนี้หากหนวยงานใดมีความจําเปนจะลดระยะเวลาใหนอยกวาสิบหาป  
ก็สามารถกระทําได   
 กรณีผูไดรับสทิธิในการเขาพักไดพักอาศยัในอาคารชุดหรือบานพักอาศัยของ
มหาวิทยาลัยอยูแลว หากประสงคจะยายจากที่พักเดิมใหนับระยะเวลาการพักอาศัยตอเนื่องจากที่พกัเดิม   
 

 ขอ ๑๖  ใหเจาของสิทธิที่พักอาศัยแจงรายชือ่ผูเขารวมพักอาศัยตอสวนงานที่สังกัด 
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หมวดที่  ๕ 
เงื่อนไขการใชทรัพยสินสวนกลางและสวนบุคคล 

 
 ขอ ๑๗  การจดัการและการใชประโยชนที่พักเปนสิทธขิองผูไดรับสิทธิในการเขาพักซึ่ง
อยูภายใตกฎเกณฑดังตอไปนี้   
 (๑)   ผูพักอาศัยแตละรายจะตองรับผิดชอบดูแลรักษาทีพ่ัก ตลอดจนทรัพยสินสวนกลาง 
ที่ไดรับอนุญาตใหใชไดใหอยูในสภาพดี ไมกระทําการใด ๆ ใหเปนทีอั่นตรายเดือดรอนรําคาญตอความ 
สงบสุขของผูอยูรวมกนัในอาคารชุดนั้น ๆ หรือขัดตอระเบียบ ขอบังคับของอาคารชุดหรือขัดตอกฏหมาย 
 (๒)  ผูพกัอาศยัจะตองไมทําการใด ๆ ที่จะเปนการกระทบกระเทือนตอโครงสรางความ 
มั่นคงปลอดภยั หรือระบบการปองกันความเสียหายตอตวัอาคาร ไมวาการกระทํานัน้ ๆ จะทําในทีพ่ัก 
หรือบริเวณทรัพยสินสวนกลาง รวมถึงการหามมิใหผูพกัอาศัยเปลี่ยนแปลงทอ หรือทางเดินของ 
ระบบน้ํา ระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท เจาะรูพืน้ ฝาผนัง หรือทําการติดตั้งตอเติมสิ่งใด 
ที่อาจทําใหพืน้หรือฝาผนังหรือสวนของตัวอาคารชุดชาํรุดเสียหาย หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญหรือ 
ดูไมสวยงาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
 (๓)  ผูพักอาศัยจะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนที่เดือดรอนรําคาญ อันตราย ไมสุภาพ  
หรือไมเหมาะสม หรือไมเปนระเบียบเรียบรอยหรือรบกวนความสงบสุขในการอยูอาศัยของผูพักอาศัยอ่ืน 
ไมวาจะเปนการกระทําในทีพ่ักของตนหรอืบริเวณทรัพยสินสวนกลาง นอกจากนี้ผูพักอาศัยจะตองไมใช 
ที่พักไปในทางผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรม หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือไมเหมาะสมในดาน 
ความสงบสุข ความปลอดภยัหรือความสะอาดในการอยูอาศัยรวมกนั 
 (๔)  หามเลี้ยงสัตวทุกชนิดในอาคารชุด 
 (๕)  หามมิใหผูพักอาศัยใชเชื้อเพลิงประเภทที่เปนแกสหรือน้ํามันเชื้อเพลิงในอาคารชุด 
 (๖)  หามมิใหผูพักอาศัยตากผาสูงเกินกวาระดับราวระเบยีง หรือยื่นออกไปนอกอาคารชุด 
 

 ขอ ๑๘  ผูพักอาศัยมีสิทธิใชทรัพยสินสวนกลางรวมกัน หามมิใหผูพกัอาศัยนําทรัพยสิน
สวนกลางที่ใชประโยชนรวมกันไปใชประโยชนสวนตน 
 

 ขอ ๑๙  ผูพักอาศัยอาจจะยนิยอมหรืออนุญาตใหผูที่ไมไดพักอาศัยเขามาในที่พักของตน 
ก็ได  แตทั้งนีต้องเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากผูจัดการใหเขามาในอาคารชุดดวย  
 

 ขอ ๒๐  ผูไดรับสิทธิในการเขาพักจะตองจายคาเชาเปนรายเดือน เดือนละหนึ่งพนัสอง
รอยบาทสําหรับหองเดีย่ว หรือสองพันสี่รอยบาทสําหรับหองคู โดยคาเชาดังกลาวจายคืนใหสวนงานที่
ลงทุนครึ่งหนึง่และคาใชจายสวนกลางครึ่งหนึ่ง อัตราคาเชาที่กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด 
พิจารณาทบทวนคาเชาทุกสีป่   
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หมวดที่  ๖ 
ความรับผดิชอบของผูไดรับสิทธิในการเขาพัก 

 
 ขอ ๒๑  คาใชจายสวนกลาง ไดแก 
  (๑)  คาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคารชุดและบรเิวณทรัพยสินสวนกลาง 
 (๒)  คาจางยามรักษาความปลอดภัย 
 (๓)  คาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 (๔)  คาดูดสิ่งปฏิกูล 
 (๕)  คาประกนัอัคคีภัย 
 (๖)  คาจางการจัดการอาคารชุด 
 

 ขอ ๒๒  ผูไดรับสิทธิในการเขาพักจะตองออกคาใชจายเฉพาะสวนตนของผูพักอาศัย
ตามจํานวนทีต่องจายจริงดังตอไปนี ้
 (๑)  คากระแสไฟฟา 
 (๒)  คาน้ําประปาและคาบําบัดน้ําเสีย 
 (๓)  คาโทรศัพทสวนบุคคล 
 (๔)  คาซอมแซมวัสดุอุปกรณภายในที่พัก 
 (๕)  คาเชาที่จอดรถ 
 (๖)  อ่ืน ๆ (ถามี) 
 

 ขอ ๒๓  ในกรณีที่ผูพักอาศยักระทําใหทรัพยสินสวนกลางเสียหาย ใหผูพักอาศัยตอง 
รับผิดชอบในการซอมแซมและออกคาใชจายที่เกดิขึ้นทัง้หมด   
 

หมวดที่  ๗ 
การสิ้นสุดการเปนผูไดรับสทิธิในการเขาพักและการคืนท่ีพัก 

 
 ขอ ๒๔  การเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพกัจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี ้  
 (๑)  เมื่อพนจากการเปนขาราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลัย หรือพนจากภารกจิที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติ 
 (๒)  เมื่อถูกยมืตัวไปชวยราชการที่สถาบันหรือองคกรอื่นเปนระยะเวลาเกินสองป 
หรือลาไปศึกษาตอตางประเทศเปนเวลาติดตอกันเกินสองป เวนแตผูนั้นมีคูสมรสหรือบุตรเปนผูพักอาศัย 
อยูดวยประจํา และตองมีรายชื่ออยูในทะเบยีนบานของผูไดรับสิทธิในการเขาพัก 
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 (๓)  เมื่อผูพักอาศัยฝาฝนระเบียบขอ ๑๔ ถึงขอ ๑๘ และหรือกฎระเบยีบอื่นใดที่มีขึ้นมา 
ภายหลัง คณะกรรมการประจําสวนงานของผูพักอาศัยไดพิจารณาแลวเห็นควรใหหมดสิทธิในการเปน 
ผูไดรับสิทธิในการเขาพักและไดรับความเห็นชอบจากสวนงานแลว 
 (๔)  เมื่อผูเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพักบอกเลิกการพกัอาศัย 
 (๕)  เมื่อขาดคุณสมบัติในการเปนผูมีสิทธิเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพกัอาศัยตามที่สวน
งานกําหนด หรือหมดสิทธิในการที่จะอยูในที่พักของมหาวิทยาลัยโดยประการอื่น 
 

 ขอ ๒๕  การคืนที่พักและการยายออก 
 (๑)  เมื่อการเปนผูไดรับสิทธิในการเขาพกัสิ้นสุดลง ผูนั้นจะตองยายออกจากที่พกัภายใน 
สามสิบวันนับจากวนัที่ไดรับแจงการหมดสทิธิ 
 (๒)  กอนที่จะยายออกจากทีพ่ักตองคืนที่พกัโดยแจงสวนงานที่สังกัดใหทราบเปน 
การลวงหนาอยางนอยสิบวนั เพื่อใหผูจัดการหรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทําการตรวจสภาพและ 
ความเรียบรอยของที่พักและครุภัณฑวัสดอุุปกรณประจาํที่พักนั้น ๆ หากครุภัณฑหรืออุปกรณประจํา 
ในที่พัก หรือสวนประกอบของที่พักซึ่งมิใชเปนทรัพยสินสวนบุคคลของผูพักอาศัยชํารุดเสียหาย 
ผูไดรับสิทธิในการเขาพักจะตองทําการซอมแซมหรือชดใชคาเสียหายนั้น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได
ประเมินคาเสียหายไว  เวนแตการชํารุดเสียหายนัน้เกดิขึ้นตามสภาพและระยะเวลาของการใชงาน 
 

 ขอ ๒๖  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ และมีอํานาจวนิิจฉัยปญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด และคาํ
วินิจฉยัดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด   
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๒๗  ใหคณะกรรมการบริหารอาคารชุดแตละอาคาร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบรูพา 
วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนคณะกรรมการบริหารอาคารชุด
แตละอาคารตามระเบียบนีจ้นกวาจะครบวาระ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

              สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 


