ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2534
---------------------เพื่อใหการบริหารงานหอพักนักศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อํานวยประโยชนแก
นักศึกษาในเรื่องที่พักอาศัยอยางแทจริง และเพื่อใหนักศึกษาไดพักอาศัยในหอพักดวยความสงบสุข
เรียบรอย อันเปนการฝกฝนใหนักศึกษารูจักการใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นภายใต ระเบียบ ขอบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ 16 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2534 ”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2524
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีความซึ่งกลาวไวในขอบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขอบังคับนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ หอพัก ” หมายถึง หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ นักศึกษา ” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีสิทธิ์เขาพัก
อาศัยในหอพัก แตทั้งนี้ไมรวมถึงนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาหนึ่งแลว
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และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสามัญเพื่อศึกษารับปริญญาในอีกสาขาหนึ่ง
ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2528
“ ผูอาศัย ” หมายถึง บุคคลอื่นใด ซึ่งเขาพักอาศัยในหอพักระหวางเปดภาคการศึกษาเปนการ
ชั่วคราว โดยไดรับความยินยอมจากนักศึกษาเจาของหอง และไดรับอนุญาตจากรองอธิการบดี
“ บุคคลทั่วไป ” หมายถึง บุคคลอื่นใด ซึ่งเขาพักอาศัยในหอพักระหวางปดภาคการศึกษา
เปนการชั่วคราว โดยไดรับอนุญาตจากรองอธิการบดี
“ บุคคลภายนอก ” หมายถึง บุคคลอื่นใด ซึ่งเขามาเยี่ยมนักศึกษาที่หอพักเปนครั้งคราว ซึ่ง
ไมรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
“ นักเรียนนักศึกษาตางสถาบัน ” หมายถึง นักเรียน นักศึกษาของสถาบันอื่น ๆ ซึ่งเขาพัก
อาศัยในหอพักระหวางปดภาคการศึกษาเปนการชั่วคราว โดยไดรับอนุญาตจากรองอธิการบดี
“ รองอธิการบดี ” หมายถึง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ อาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก ” หมายถึง อาจารย หรือ เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
มหาวิทยาลั ยมอบหมายใหทําหน าที่เ ปน ที่ปรึกษา และดู แลนั กศึกษาให ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอบังคับของหอพัก
“ เจาหนาที่ประจําหอพัก ” หมายถึง เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับงานหอพัก
ทุกตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายใหทําหนาที่เกี่ยวกับงานหอพักในดานตาง ๆ
“ คณะอนุกรรมการหอพัก ” หมายถึง คณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหมีอํานาจ
หนาที่ควบคุมดูแลหอพักใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย
“ ภาคการศึกษา ” หมายถึง ภาคการศึกษาตนหรือภาคการศึกษาปลายหรือภาคการศึกษา
ฤดู รอน ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย ศิลปากร โดยใหเริ่มนับตั้งแตวันรายงานตัวเขาหอพักจนถึง
วันสุดทายของการอยูหอพักในแตละภาคการศึกษานั้น
หมวด 2
การดําเนินงาน
ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการหอพัก ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(2) อาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก
(3) ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก
(4) หัวหนางานหอพัก
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ทั้งนี้ใหรองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนประธานอนุกรรมการ และ
หัวหนางานหอพักทําหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอ 6 ใหคณะอนุกรรมการหอพัก มีหนาที่ในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ดําเนินงานควบคุมดูแล และจัดการงานหอพักใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศเกี่ยวกับหอพัก
(2) จัดวางระเบียบเกี่ยวกับหอพักเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(3) จัดตั้งงบประมาณของหอพักเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาโทษนักศึกษาซึ่งพักอาศัยในหอพักที่ฝาฝนระเบียบ และขอบังคับของ
หอพักเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(5) คัดเลือกนักศึกษาเขาพักในหอพัก
(6) เรื่องอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําหอพักตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยเห็น
สมควร
ขอ 8 ใหอาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก มีหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุมดูแลการเขาพักในหอพักของนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ
และขอบังคับของหอพัก
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ควบคุมดูแลและยับยั้งการกระทําใด ๆ ของนักศึกษาที่พัก
ในหอพัก ซึ่งขัดตอระเบียบ ขอบังคับของหอพักและของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกระทําใด ๆ
อันเปนการเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัยและความสงบสุขของสวนรวม
(3) เรื่องอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 9 ใหแตละหอพักมีคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักคณะหนึ่ง จํานวนกรรมการ
และการไดมาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ดังนี้
(1) พิจารณาและดําเนินงานรวมกับอาจารยที่ปรึกษาประจําหอพักเกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษาในหอพัก
(2) พิจารณาและเสนอแนะความเห็นใด ๆ อันเปนประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในหอพักตออาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก
(3) เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาประจําหอพัก
(4) รายงานการกระทําผิดของผูพักอาศัยในหอพักที่ฝาฝนระเบียบและขอบังคับของ
หอพักตออาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก หรือ เจาหนาที่ประจําหอพัก
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หมวด 3
การเขาพักอาศัย การแลกเปลี่ยนหองพัก การยายหองพัก และการขอออกจากหอพัก
ขอ 10 ผูที่จะไดรับพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาพักอาศัยในหอพัก ไดแก
(1) นักศึกษา
(2) ผูอาศัย
(3) บุคคลทั่วไป
(4) นักเรียนนักศึกษาตางสถาบัน
ข อ 11 นัก ศึ กษาตอ งเข าพักอาศัยในหองพักและหอพักที่คณะอนุกรรมการหอพักจัดให
จะแลกเปลี่ยนหองพักหรือยายหอพักโดยพลการไมได
ขอ 12 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักอาศัยในหองพักใด จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นไมได
ขอ 13 บุคคลตอไปนี้ไมมีสิทธิ์เขาพักอาศัยในหอพัก
(1) ผูเปนโรคติดตอในระยะอันตราย
(2) นักศึกษาซึ่งอยูในระหวางที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษา หรือไดรับอนุญาตให
ลาพักการศึกษา
(3) นักศึกษาซึ่งฝาฝนระเบียบ หรือขอบังคับของหอพัก และถูกลงโทษใหออกจาก
หอพัก
(4) ผูเสพยาเสพติดใหโทษ
ขอ 14 ใหมหาวิทยาลัยเปดหอพักใหนักศึกษาเขาพักอาศัยทุกภาคการศึกษา และปดเมื่อ
มหาวิทยาลัยปดภาคการศึกษา กําหนดวัน เวลา เปดปดหอพัก และขอปฏิบัติในการเขาออกหอพักให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 15 ใหนักศึกษาที่ประสงคจะเขาพักอาศัยในหอพัก เขียนและยื่นคํารองขอเขาพักอาศัยใน
หอพักตอเจาหนาที่ประจําหอพัก ตามวัน และเวลา ในประกาศของกองกิจการนักศึกษา หากยื่นชากวา
กําหนดดังกลาวแลว กองกิจการนักศึกษาจะไมรับคํารองนั้น
ขอ 16 คณะอนุกรรมการหอพักจะจัดใหนักศึกษาเขาพักอาศัยในหอพักไดตามความเหมาะสม
ขอ 17 นักศึกษาที่ประสงคจะเขาพักอาศัยในหอพัก ระหวางมหาวิทยาลัยปดภาคการศึกษา
ใหเขียนคํารองขออนุญาตตอรองอธิการบดี ชี้แจงเหตุผลและความจําเปน โดยมีหนังสือรับรองจาก
คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดวามีเหตุผล และความจําเปนจริงตามที่กลาวอาง และเมื่อไดรับอนุญาตจาก
รองอธิการบดี และชําระคาธรรมเนียมหอพัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงเขาพักอาศัยในหอพัก
ได
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คํารองพร อมดวยหนังสือรับรองตามความในวรรคกอนนั้น ใหยื่นตอเจาหนาที่ประจํา
หอพักตามวันและเวลาที่กําหนดไวในประกาศของกองกิจการนักศึกษา
ข อ 18 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะให ผู อ าศั ย เข า พั ก อาศั ย ในหอพักให ขออนุญาตตอรอง
อธิการบดี เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงนําผูอาศัยเขาพักอาศัยในหอพักได และผูอาศัยจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของหอพักทุกประการ
นักศึกษาซึ่งนําผูอาศัยเขาพักอาศัยในหอพัก ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตามจํานวนเงิน
ที่มหาวิทยาลัยประเมิน ในกรณีที่บุคคลซึ่งตนนําเขาพักอาศัยนั้นทําใหวัสดุครุภัณฑประจําหอพัก
สูญหายหรือเสียหาย การชดใชคาเสียหายดังกลาวนั้นใหนําความในวรรคสอง และวรรคสามของ
ขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 19 นักเรียนนักศึกษาตางสถาบัน และ/หรือ บุคคลทั่วไปที่มีความประสงคจะขอพักอาศัย
อยูในหอพักอยูในหอพักในระหวางปดภาคการศึกษา ใหขออนุญาตตอรองอธิการบดี
นักเรียนนักศึกษาตางสถาบัน และ/หรือบุคคลทั่วไป ที่เขาพักอาศัยในหอพักตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่ทําใหวัสดุครุภัณฑประจําหอพักสูญหาย หรือเสียหายตามจํานวนเงินที่
มหาวิทยาลัยประเมิน เวนแต จะพิสูจนไดวาความสูญหาย หรือเสียหายนั้นเกิดจากสภาพแหงทรัพยนั้น
เอง
ขอ 20 ใหผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาพักอาศัยในหอพัก ชําระคาธรรมเนียมหอพักตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผูไดรับการพิจารณาใหเขาพักอาศัยในหอพัก หากมีเหตุจําเปนที่รองอธิการบดี
พิจารณาแลวเห็นวา นักศึกษาไมสามารถชําระคาธรรมเนียมหอพักตามกําหนดเวลาในประกาศได
รองอธิการบดีอาจอนุญาตใหนักศึกษาผูนั้นชําระคาธรรมเนียมหอพักภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
กําหนดใหรายงานตัวเขาหอพัก หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวนักศึกษายังไมชําระคาธรรมเนียม
หอพั ก จะถือว านักศึ กษาผู นั้ นสละสิทธิ์การเขาพักอาศั ยในหอพัก ยกเวนผูที่ไดรับอนุญาตจาก
อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ
ขอ 21 นักศึกษาตองลงชื่อในใบรับมอบวัสดุครุภัณฑประจําหองพักกอนเขาพักอาศัยใน
หอพัก และกอนออกจากหอพักตองสงมอบวัสดุครุภัณฑตามรายการที่รับมอบนั้น
หากวั สดุ ค รุ ภั ณ ฑ ต ามรายการที่ รั บ มอบนั้ น สู ญ หาย หรื อ เสี ย หาย นักศึกษาผูนั้น ต อง
รับผิดชอบชดใชราคา หรือคาเสียหายตามจํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยประเมิน เวนแตจะพิสูจนไดวา
ความสูญหายหรือเสียหายนั้น เกิดจากสภาพแหงทรัพยนั้นเอง
การชดใชราคา หรือคาเสียหายตามความในวรรคกอนนั้น ใหมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์หักจาก
เงินคาประกันสิ่งของในหอพักเสียหาย หากเงินคาประกันสิ่งของในหอพักเสียหายไมพอชดใชราคา
หรือคาเสียหายยังขาดอยูอีกเปนจํานวนเงินเทาใด นักศึกษาผูนั้นตองชดใชใหจนครบจํานวนที่ยังขาด
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อยูนั้น พรอมกับจัดหาใหมีเงินคาประกันสิ่งของในหอพักเสียหายใหครบจํานวนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยดวย โดยไมชักชา
ขอ 22 นักศึกษาตองขนยายทรัพยสินสวนตัวออกจากหองพักใหแลวเสร็จภายในวันปด
หอพัก ตามขอ 14 หากไมขนยายใหแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาว รองอธิการบดีมอี ํานาจสั่งการ
ขนยายทรัพยสินดังกลาวนั้นออกจากหองพักไดโดยไมตองรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหาย
ของทรัพยสินนั้น และมหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายของทรัพยสิน
ดังกลาวนั้น
ขอ 23 นักศึกษาที่ประสงคจะแลกเปลี่ยนหองพัก ยายหองพัก หรือขอออกจากหอพัก ให
เขียนคํารองขออนุญาตตอรองอธิการบดีชี้แจงเหตุผลและความจําเปน โดยเขียนคํารองดังกลาว ตาม
แบบพิมพของมหาวิทยาลัยยื่นตอเจาหนาที่ประจําหอพัก และนักศึกษาจะแลกเปลี่ยนหองพัก ยาย
หองพัก หรือออกจากหอพักไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรองอธิการบดีแลว
ขอ 24 นักศึกษาตองออกจากหอพักเมื่อปดภาคการศึกษาแลว และใหนําสงคืนกุญแจหองพัก
แกเจาหนาที่ประจําหอพักตามวัน เวลาที่กองกิจการนักศึกษากําหนด
ขอ 25 นักศึกษาที่ขอออกจากหอพักหรือตองออกจากหอพัก เพราะเปนผูไมมีสิทธิ์เขาพัก
อาศัยในหอพัก ตามขอ 13 ใหนําสงคืนกุญแจ หองพักแกเจาหนาที่ประจําหอพักภายในวันที่ขนยาย
ทรัพยสินสวนตัวออกจากหองพัก
ข อ 26 นั ก ศึ ก ษาที่ ฝ า ฝ น ไม น า ส ง คื น กุ ญแจห อ งพั ก ตามข อ 24 และข อ 5 ให คณะ
อนุกรรมการหอพักดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 27 นักศึกษาที่ขอออกจากหอพักหรือตองออกจากหอพัก เพราะเปนผูไมมีสิทธิ์เขาพัก
อาศัยในหอพัก ตามขอ 13 ตองรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายของวัสดุครุภัณฑประจําหอง
พักจนถึงวันที่ออกจากหอพัก หากวัสดุครุภัณฑดังกลาวนั้นสูญหายหรือเสียหาย โดยมิใชเปนไปตาม
สภาพแหงทรัพยสินนั้น นักศึกษาผูนั้นตองรับผิดชอบชดใชราคา หรือคาเสียหาย โดยนําความใน
วรรค 2 และวรรค 3 ของขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 4
ขอปฏิบัติภายในหอพัก
ขอ 28 นักศึกษาจะจัดงานรื่นเริง ชุมนุม หรือสังสรรคใด ๆ ในหมูนักศึกษาดวยกันภายใน
หอพักหรือบริเวณหอพัก ตองขออนุญาตตอรองอธิการบดี และจะจัดงานดังกลาวนั้นไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตแลว
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ขอ 29 นักศึกษาจะปดประกาศหรือแจกเอกสารใด ๆ ภายในหอพักหรือบริเวณหอพัก
นักศึกษา ตองไดอนุญาตจากรองอธิการบดีกอน การปดประกาศใหปดเฉพาะในที่ที่กําหนดไวเทานั้น
ขอ 30 นักศึกษาตองใหความรวมมือแกเจาหนาที่ประจําหอพัก คณะอนุกรรมการหอพัก
หรือรองอธิการบดี ในการตรวจหองพัก เพื่อการบํารุงรักษาหอพักหรือเพื่อการดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับของหอพัก
ข อ 31 นัก ศึ ก ษาต อ งไม นําทรั พ ย สิ น มี ค า มาไว ใ นหอพั ก หากมี ก ารสู ญ หายเกิ ด ขึ้ น
มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 32 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุครุภัณฑภายในหอพัก
(1) นักศึกษาตองชวยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑภายในหอพัก ใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ
(2) นักศึกษาตองไมวางภาชนะ หรือสิ่งของเครื่องใชสวนตัวตามโตะทํางานที่จัดไว
ใหนักศึกษาใชรวมกัน หรือตามชั้นวางของเหนืออางลางหนาในหองน้ํา
ขอ 33 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดภายในหอพัก
(1) นักศึกษาตองรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน หองพัก
ของนักศึกษาดวยตนเอง
(2) นักศึกษาตองไมซัก ตาก หรือรีดเสื้อผาในสถานที่อื่นนอกจากในสถานที่
ที่กําหนดไว
ขอ 34 นักศึกษาที่อยูในหอพักเมื่อพบนักศึกษาที่อยูใกลเคียงเจ็บปวย โดยปจจุบันทันดวน
ตองรีบแจงใหเจาหนาที่ประจําหอพักทราบโดยไมชักชา
ขอ 35 นักศึกษาตองใชไฟฟาและน้ําประปาอยางประหยัดเมื่อเลิกใชตองปดไฟฟาหรือปด
น้ําทุกครั้ง
ขอ 36 นักศึกษาตองแตงกายสุภาพเรียบรอยเมื่อออกจากหองพัก
ขอ 37 นักศึกษาตองใชวาจาและแสดงกิริยาที่สุภาพตอเจาหนาที่ประจําหอพัก อาจารยที่
ปรึกษาประจําหอพัก และบุคคลทั่วไป
หมวด 5
ขอหามของหอพัก
ขอ 38 หามเลนการพนันในบริเวณหอพัก
ขอ 39 หามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา และยาเสพติดใหโทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก
ขอ 40 หามนําอาวุธและวัตถุระเบิดเขามาในบริเวณหอพัก
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ขอ 41 หามนักศึกษากอการทะเลาะวิวาทในหอพัก หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกอกวน
ความสงบสุขในหอพัก
ขอ 42 หามนักศึกษาลักทรัพยของผูอื่น
ขอ 43 หามนักศึกษาจัดใหมีหรือดําเนินกิจกรรมรับนองใหม หรือ ประชุมเชียรในหอพัก
โดยมิไดรับอนุญาต
ขอ 44 หามนักศึกษานําผูมาเยี่ยมเขาไปในสถานที่อื่น นอกจากในสถานที่ที่จัดไวรับรอง
ขอ 45 หามนักศึกษานําบุคคลอื่นเขามาพักอาศัย หรือรับรองในหอพักโดยมิไดรับอนุญาต
ขอ 46 หามนักศึกษาเขาไปในหองของผูอื่นขณะที่เจาของหองไมอยูโดยมิไดรับอนุญาต
ขอ 47 หามนักศึกษาจัดงานรื่นเริงหรือสังสรรคใด ๆ ในหองพักโดยมิไดรับอนุญาต
ขอ 48 หามนักศึกษาถอดถอน ดัดแปลง หรือตอเติมหองพักหรือวัสดุครุภัณฑที่ใชประจํา
หอพักและหองพัก หรือโยกยายวัสดุครุภัณฑดังกลาว
ขอ 49 หามนักศึกษาลัดเลาะ ปนปายเพื่อเขาออกหองพักหรือหอพัก
ขอ 50 หามนักศึกษากระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร หรือทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 51 หามนําสัตวเขามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
ขอ 52 หามนําเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับไฟฟาทุกชนิดเขาไปใชในหอพักกอนไดรับอนุญาต
จากรองอธิการบดี
ขอ 53 หามนักศึกษาสงเสียงหรือทําใหเกิดเสียงใหเปนที่รําคาญแกบุคคลอื่น
หมวด 6
บทลงโทษ
ขอ 54 นักศึกษาที่กระทําการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการหอพักพิจารณาโทษ
ดังตอไปนี้
(1) ตักเตือนดวยวาจา
(2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(3) ภาคทัณฑ
(4) ใหออกจากหอพักโดยมีกําหนดเวลา
ขอ 55 นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักตามขอ 38 ถึงขอ 43 ซึ่งถือวาเปน
ความผิดรายแรงใหลงโทษตามความในขอ 54 (4) และรายงานใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษทางวินัย
ตามควรแกกรณี
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ขอ 56 นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักตามขอ 44 ถึงขอ 53 ใหพิจารณา
โทษตามความในขอ 54 (1) (2) หรือ (3) ตามควรแกกรณี
ขอ 57 ใหรองอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534
(ลงนาม) ชุมพล พรประภา
(นายชุมพล พรประภา)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

