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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดสรรท่ีพักอาศัยท่ีพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  รวมท้ังเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาและแนว
ปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑ 

ข้อความข้อท่ัวไป 

 

 ข้อ ๑.  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการ
เข้าพักท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒.  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓.  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรและการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย และบรรดาคําสั่ง  
ระเบียบ  กฎ  ประกาศ  มติ  หรือข้อกําหนดอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ  ๔.  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  “ท่ีพักอาศัย”  หมายถึง   

๑) บ้านพักข้าราชการบ้านไม้รุ่นเก่า    จํานวน  ๘๔ หลัง 
๒) บ้านพักบนดอย โซน A แบบบ้านเดี่ยว   จํานวน  ๑๐ หลัง 
๓) บ้านพักบนดอย โซน B แบบบ้านแฝด    จํานวน  ๒๐ ยูนิต 
๔) บ้านพักบนดอย โซน C แบบบ้านห้องแถว   จํานวน  ๑๐ ยูนิต 
๕) บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน   จํานวน  ๑๘ ยูนิต 

สองชั้น (โซนโรงรถ)    
๖) บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ชั้นเดียว จํานวน  ๑๘  ยูนิต 
๗) อาคารหอพักบุคลากร    จํานวน ๑๒๐ ยูนิต 
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ซ่ึงเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ท่ีนํามาจัดสรรเพ่ือเป็นสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย 
 
  “ผู้พักอาศัย”  หมายถึง  ผู้ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ  หรือผู้ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้เข้าพักอาศัย 
  “ผู้ได้รับการจัดสรร”  หมายถึง  ผู้ท่ีคณะกรรมการจัดให้เข้าพักอาศัยครั้งแรกตามแบบคําขอท่ีพัก
อาศัย 

หมวด ๒ 

ประเภทของท่ีพักอาศัย 
 

 ข้อ ๕.  ท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  แบ่งออกเป็น    ๗   ประเภท  คือ 
๑. บ้านพักข้าราชการบ้านไม้รุ่นเก่า    จํานวน  ๘๔ หลัง 
๒. บ้านพักบนดอย โซน A แบบบ้านเดี่ยว   จํานวน  ๑๐ หลัง 
๓. บ้านพักบนดอย โซน B แบบบ้านแฝด    จํานวน  ๒๐ ยูนิต 
๔. บ้านพักบนดอย โซน C แบบบ้านห้องแถว   จํานวน  ๑๐ ยูนิต 
๕. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน   จํานวน  ๑๘ ยูนิต 

สองชั้น (โซนโรงรถ)    
๖. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ชั้นเดียว จํานวน  ๑๘  ยูนิต 
๗. อาคารหอพักบุคลากร    จํานวน ๑๒๐ ยูนิต 

   
หมวด ๓ 

ผู้มีสิทธิพักอาศัย 
 

 ข้อ ๖.  บุคคลท่ีมีสิทธิเข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
  ๖.๑  ข้าราชการพลเรือน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการปฎิบัติงาน
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ๖.๒  อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

หมวด ๔ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการและอํานาจหน้าท่ี 
 

 ข้อ ๗.  ให้มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยคณะหนึ่งซ่ึงอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  ประกอบด้วย 
๑) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานบริหาร     เป็นประธานคณะกรรมการ    
๒) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย   เป็นกรรมการ 
๓) ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย   เป็นกรรมการ 
๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
๕) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการ 
๖) ผู้อํานวยการกองกลาง    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๗) หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นิติกร      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ข้อ  ๘.  คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๑) พิจารณาจัดสรรท่ีพักอาศัย 
  ๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรการเข้าพักอาศัย 
  ๓) กําหนดแบบคําขอท่ีพักอาศัย 
  ๔) บริหารจัดการเก่ียวกับท่ีพักอาศัย 
  ๕) เสนอแนะแนวทางในการให้สวัสดิการท่ีพักอาศัยให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๖) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขต่างๆ  ให้ผู้ได้รับจัดสรรพึงปฏิบัติ 
  ๗) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับกรณีมีผู้ฝ่าฝืนประกาศนี้ 
  ๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ  เก่ียวกับท่ีพักอาศัยตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
  

หมวด  ๕ 

การจัดสรรและการยื่นขอรับการจัดสรรท่ีพักอาศัย 
 

 ข้อ ๙.  การจัดสรรท่ีพักอาศัยให้พิจารณาตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ  ดังนี้ 
  ๙.๑  ข้าราชการพลเรือน  และลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
  ๙.๒  ข้าราชการพลเรือน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ  รวมท้ัง
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ /ชาวไทย ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย  ให้ปฏิบัติราชการเฉพาะกิจ
หรือต่อเนื่อง  และจําเป็นต้องพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  ๙.๓  ความเดือดร้อนและความจําเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น  ความเดือดร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัย  ไม่มีท่ี
พักอาศัยเป็นของตนเอง  โดยพิจารณาผู้ท่ีไม่มีท่ีพักอาศัยเป็นอันดับแรก  หรือมีท่ีพักอาศัยแต่อยู่ห่างไกลจากท่ีทํางาน
ไม่ต่ํากว่า  ๒๕  กม.  นับจากระยะทางตามเส้นทางสัญจรปรกติ 
  ๙.๔  เ ง่ือนไขส่วนบุคคลท่ีควรจะได้รับการพิจารณา  เช่น  สามีและภรรยา  ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  หรือสามีหรือภรรยาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  ๙.๕  ข้อพิจารณานอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดสรรท่ีพัก
อาศัย 
  ๙.๖  การจัดสรรท่ีพักอาศัยจะกระทําต่อเม่ือมีท่ีพักอาศัยว่าง 
  ๙.๗  เม่ือคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยได้พิจารณาและมีมติแล้วให้จัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ  ๑๐.  การยื่นคําขอท่ีพักอาศัย 
  ๑๐.๑  ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะขอท่ีพักอาศัยยื่นความจํานงผ่านต้นสังกัด  โดยกรอกข้อความในแบบ
คําขอท่ีกําหนด  พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ  และบุคคลท่ีขออนุญาตให้เข้าพักอาศัยร่วมด้วย  เช่น  บิดา  
มารดา  บุตร  หรือคู่สมรส 
  ๑๐.๒  ผู้ท่ีกําลังศึกษาต่อและจะกลับมาปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัย  ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  
ให้ยื่นคําขอผ่านต้นสังกัดเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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 ข้อ ๑๑.  การจัดสรรให้เข้าพักอาศัย  โดยจัดสรรให้เข้าอาศัยตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  ข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจํา  ท่ีมีครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันหรือผู้ท่ีเป็นโสด  แต่มี
บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในความอุปการะอย่างต่อเนื่องตลอดไป  ได้แก่  บิดา  มารดา  พ่ี น้อง  ให้พักอาศัยร่วมได้ 
  ๑๑.๒  ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรเข้าพักท่ีมีสถานภาพโสด  จัดสรรให้พักอาศัยหน่วยละ  ๒ คน  กรณีมี
ครอบครัวในภายหลัง  ให้ผู้มีครอบครัวดําเนินการยื่นเรื่องการขอใช้สิทธิใหม่   
 

หมวด  ๖ 

การเข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยท่ีได้รับการจัดสรร 
 

 ข้อ  ๑๒.  ผู้พักอาศัยต้องถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๒.๑  ลงชื่อรับมอบท่ีพักอาศัยและครุภัณฑ์  (อุปกรณ์,ไฟฟ้า)  และต้องเข้าพักอาศัยภายในกําหนด  
๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันท่ีมีประกาศของมหาวิทยาลัย  สําหรับผู้ท่ีลาศึกษาและกําลังจะเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการท่ี
มหาวิทยาลัย  จะต้องเข้าพักอาศัยภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันกลับมารายงานตัว  หากไม่เข้าพักอาศัยตาม
กําหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัย 
  ๑๒.๒  เข้าพักอาศัยเป็นประจําในท่ีพักอาศัยท่ีได้รับการจัดสรร  จะแลกเปลี่ยนหรือโยกย้าย  โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยก่อนไม่ได้ 
  ๑๒.๓  ห้ามดัดแปลง  ต่อเติม  หรือตัดทอนส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ีพักโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัย  หากมีความประสงค์ขอดัดแปลง ต่อเติม ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
จึงจะดําเนินการได้โดยผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมดและไม่สามารถรื้อถอนออกในกรณีย้ายออกหรือ
ส่งคืนท่ีพัก 
  ผู้พักอาศัยท่ีประสงค์จะดัดแปลงต่อเติมท่ีพักอาศัยหรือสร้างโรงจอดรถให้เสนอรูปแบบรายการต่อ
คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยพิจารณาก่อน  เม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดําเนินการได้ 
  การต่อเติมหรือดัดแปลงใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะทําการ
โยกย้ายหรือรื้อถอนเอาไปไม่ได้ 
  ๑๒.๔  รับผิดชอบซ่อมแซม  ดูแลรักษา  หรือชดใช้ต่อการชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับท่ีพักอาศัย  
ครุภัณฑ์  (ถ้ามี) และวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการพักอาศัย  เช่น หลังคา เชิงชาย  ลูกบิดประตู  หน้าต่าง กลอน  มุ้งลวด  
เพดาน  ฝาผนัง  บันได  วัสดุไฟฟ้า  วัสดุประปา  เป็นต้น  รวมถึงผลเสียหายอันเกิดจากการกระทําของผู้พักอาศัยหรือ
ผู้ดูแลด้วย 
  ๑๒.๕  ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หรือสัตว์อ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นอันตราย 
  ๑๒.๖  ผู้พักอาศัยต้องชําระค่ากระแสไฟฟ้า  น้ําประปาเอง  หากผู้พักอาศัยจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  ใช้
กําลังไฟฟ้าสูงเกิน  ๓,๐๐๐  วัตต์  จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือตรวจสอบและต้องปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี 
  ๑๒.๗  ห้ามละท้ิงท่ีพักอาศัยไว้เป็นเวลานานเกินกว่า  ๓๐  วันติดต่อกัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ๑๒.๘  ห้ามกระทําใดๆ  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงสิ่งของอันเป็นความผิดตามกฎหมาย 
  ๑๒.๙  ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี  รวมท้ังปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันฉันท์เพ่ือนบ้าน
ท่ีดี  ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน 
  ๑๒.๑๐  ห้ามนําท่ีพักอาศัยไปแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ  เช่น  ใช้ประกอบการค้าธุรกิจ  หรือแบ่ง
ให้ผู้อ่ืนพักอาศัยโดยคิดค่าตอบแทน 
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  ๑๒.๑๑  ผู้พักอาศัยต้องดูแลรับผิดชอบ  และบํารุงท่ีพักอาศัย  ตลอดจนบริเวณรอบท่ีพักอาศัยและ
อุปกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามสุขลักษณะเยี่ยงวิญญูชนอยู่เสมอ  และหากว่ามีการชํารุดเสียหายให้รีบแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ  เพ่ือดําเนินการต่อไป  ท้ังนี้  ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
  ๑๒.๑๒  ห้ามท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลนอกสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้  หรือเผาขยะมูลฝอยท่ีส่งกลิ่นและควันอัน
เป็นการรบกวนผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด 
  ๑๒.๑๓  การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาหรือความสวยงามในบริเวณบ้านผู้พักอาศัยจะต้องตัดแต่งก่ิง  
กวาดเก็บใบไม้ให้ดูสะอาดเรียบร้อย  ไม่ปล่อยให้รกรุงรังหรือทําให้ท่ีพักอาศัยเสียหาย 
  ๑๒.๑๔  ในกรณีท่ีพักอาศัยเป็นแบบอาคารหอพัก  ให้ผู้พักอาศัยถือปฏิบัติดังนี้ 
   ๑) ห้ามกระทําการใดๆ   อันเป็นการก่อให้เกิดเสียงรบกวนสร้างความรําคาญให้ผู้อ่ืน 
   ๒) ห้ามวาง  พาด  ตากสิ่งของ  หรือกระทําการอ่ืนใด  ในลักษณะเดียวกันบนระเบียง
ทางเดิน  อันเป็นการกีดขวางทางสัญจร  หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่สวยงาม  ต่อส่วนรวม 
   ๓) ห้ามเทท้ิงขยะ  สิ่งปฏิกูลใดๆ บริเวณรอบท่ีพักอาศัย 
   ๔) ห้ามใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่าน  และระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
   ๕) ต้องชําระค่าไฟฟ้าท่ีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางร่วมกัน  ได้แก่  ค่ารักษาความสะอาด   ค่า
รักษาความปลอดภัย  ค่ากระแสไฟฟ้า  เพ่ือแสงสว่างภายในอาคาร  ตลอดจนค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ต่างๆท่ี
ใช้ร่วมกัน  และรวมถึงค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นความต้องการของผู้พักอาศัยร่วมกัน 
  ๑๒.๑๕  ให้ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบประกาศของอาคารชุด 
  ๑๒.๑๖  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดเพ่ิมเติม 
 

หมวด  ๗ 

การหมดสิทธิพักอาศัย 
 

 ข้อ ๑๓.  บุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยจะหมดสิทธิในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  ๑๓.๑  เม่ือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือน  ลูกจ้างประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และ
พนักงานราชการ  หรือเกษียณอายุราชการเม่ืออายุครบ  ๖๐  ปี 
  ๑๓.๒  ในกรณีท่ีผู้พักอาศัยลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า  ๑ ปีติดกัน  และไม่
สามารถพักอาศัยในท่ีพักอาศัยต่อเนื่องกันได้  รวมท้ัง  ไม่มีสามี  ภรรยา  บุตร  บิดา  มารดา  จะต้องคืนท่ีพักอาศัย
ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ๑๓.๓  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ทราบในภายหลังว่า  ข้อเท็จจริงมิได้เป็นไปตามท่ีผู้ขอได้แจ้งไว้ในแบบคํา
ขอท่ีพักอาศัย 
  ๑๓.๔  เหตุผลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้มีสิทธิพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัยในท่ีพัก
อาศัยของมหาวิทยาลัย  เช่น  มีบ้านของตนเองอยู่ในท้องท่ีหรือไม่มีความจําเป็นท่ีจะพักอาศัยเป็นประจํา  เป็นต้น 
 
 

หมวด  ๘ 

การส่งคืนและการย้ายออก 
 

 ข้อ  ๑๔.  เม่ือผู้พักอาศัยหมดสิทธิหรือเม่ือมหาวิทยาลัยให้ออกจากท่ีพักอาศัย  ให้ผู้พักอาศัยย้ายออกจากท่ี
พักอาศัยภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการถอนสิทธิพักอาศัย 
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หมวด  ๙ 

บทลงโทษ 
 

ข้อ ๑๕. กรณีส่งคืนท่ีพักอาศัย  จะต้องแจ้งมหาวิทยาลัยทราบก่อนล่วงหน้า  ๑๕  วัน  และต้องทําการตรวจ
สภาพของท่ีพักอาศัย  ตลอดจนครุภัณฑ์  อุปกรณ์  (ถ้ามี)  พร้อมคณะกรรมการ  หากปรากฏว่ามีสภาพชํารุดเสียหาย
ซ่ึงมิได้เกิดข้ึนเอง  โดยสภาพหรือเป็นเหตุสุดวิสัย  ผู้ส่งคืนจะต้องทําการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายตามท่ี
มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่าเสียหายไว้ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับจากวันท่ีออกจากท่ีพักอาศัย  หากเพิกเฉย
มหาวิทยาลัยจะทําการซ่อมแซมโดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท้ังสิ้นเป็นหนี้ผูกพันท่ีผู้ส่งคืนก่อข้ึนต่อมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ  ๑๖.  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในประกาศนี้  จะได้รับการพิจารณาแล้วลงโทษดังต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๑๖.๒  ตัดสิทธิพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
  ๑๖.๓  เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการทางวินัยหรืออาจพิจารณาเลิกจ้าง 
 
 ข้อ ๑๗.  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศนี้  ให้ประธานคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยเสนอ
ความเห็นต่อมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป 
 
 ข้อ ๑๘.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  และเป็นผู้วินิจฉัย  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจาก
การใช้ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๑  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


