
 
 

สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 

 

 สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับนี้ ทําข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง โดย .............................................. 
พักอาศัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ ......................................... 
..................... จังหวัด .....................
โทรศัพท์ ......................................... 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (กรอก 
 � ข้าราชการ 
 � พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
 � พนักงานราชการ 
 � อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................................

 ท้ังสองฝ่ายตกลงทําสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑. ผู้ ให้ พักอาศัยตกลงให้ผู้ พักอาศัย พักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยประเภท         
(กรอก �ในช่องว่าง) 
� บ้านพักข้าราชการบ้านไม้รุ่นเก่า
� บ้านพักบนดอย โซน A แบบบ้านเดี่ยว
� บ้านพักบนดอย โซน B แบบบ้านแฝด
� บ้านพักบนดอย โซน C แบบบ้านห้องแถว
� บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนสองชั้น 
� บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ชั้นเดี่ยว
� อาคารหอพักบุคลากร(แบบโสด
� อาคารหอพักบุคลากร(แบบครอ
หมายเลขห้อง/บ้านเลขท่ี ................... 
จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ 
พักอาศัยมีสิทธิในการพักอาศัย 
 ข้อ ๒. สัญญานี้  มี กําหนดระยะเวลา 
................................  
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สัญญาเลขท่ี 

 

สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ทําท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วันท่ี ........... เดือน .................... 

สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับนี้ ทําข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยราช
.............................................. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงในสัญญาเรียกว่า 

................................ อยู่บ้านเลขท่ี ..................... ตําบล 
..................... หมายเลขประจําตัวประชาชน ......................................... 

...................... ซ่ึงต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้พักอาศัย” อีกฝ่ายหนึ่ง
กรอก �ในช่องว่าง) 

� พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน � ลูกจ้างประจํา 

 � อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
...................................... 

ท้ังสองฝ่ายตกลงทําสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้  
ผู้ ให้ พักอาศัยตกลงให้ผู้ พักอาศัย พักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยประเภท         

บ้านพักข้าราชการบ้านไม้รุ่นเก่า 
แบบบ้านเดี่ยว 
แบบบ้านแฝด 
แบบบ้านห้องแถว 

บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนสองชั้น (โซนโรงรถ) 
บ้านพักเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน ชั้นเดี่ยว 

ด) 
อบครัว) 

................... ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ .............................. เพ่ือประโยชน์ในการพักอาศัย ตามระยะเวลาท่ีผู้

กําหนดระยะเวลา ๑๐ ปี  นับแต่วันทําสัญญาเข้าพักอาศัย จนถึงวัน ท่ี 

สัญญาเลขท่ี ............../.............. 

ทําท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

.................... พ.ศ. ............ 

สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับนี้ ทําข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้

ตําบล ..................... อําเภอ  
......................................... หมายเลข

อีกฝ่ายหนึ่ง และเป็นบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 

ย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ/ไทย 

ผู้ ให้ พักอาศัยตกลงให้ผู้ พักอาศัย พักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยประเภท         

เขต .............................. 
เพ่ือประโยชน์ในการพักอาศัย ตามระยะเวลาท่ีผู้

ทําสัญญาเข้าพักอาศัย จนถึงวัน ท่ี 
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 ข้อ ๓. ผู้ให้พักอาศัยยินยอมให้ผู้พักอาศัยใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในท่ีพักอาศัย โดยผู้พักอาศัยยินยอม
ชําระค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการสิ่งสาธารณูปโภค ค่าเคเบิ้ลทีวี และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต ท่ีพักอาศัยประเภท ...... . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . ในอัตรา ..... . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .( 
.........................................) บาท/เดือน 
 ข้อ ๔. ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอ่ืนดังรายการต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ค่าน้ําประปา ตามท่ีใช้จริงในอัตราท่ีผู้ให้พักอาศัยกําหนด 
  ๔.๒ ค่าไฟฟ้า ตามท่ีใช้จริงในอัตราท่ีผู้ให้พักอาศัยกําหนด 
 ข้อ ๕. ผู้พักอาศัยจะต้องวางเงินประกันความเสียหายท่ีเกิดจากการพักอาศัยให้แก่ผู้ให้พักอาศัย เป็น
เงินสดจํานวน ......................................... (.........................................) บาท โดยผู้พักอาศัยไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ย
ในเงินดังกล่าว เงินประกันนี้ผู้ให้พักอาศัยจะคืนให้ผู้พักอาศัยเม่ือส่งคืนท่ีพักอาศัย หลังจากได้หักชําระหนี้และ
ค่าเสียหายอ่ืนๆ แล้ว ท้ังนี้จะต้องไม่ปรากฏว่าผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้หมดสิทธิพักอาศัย 
และหากผู้พักอาศัยปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นหตุให้หมดสิทธิพักอาศัย ผู้พักอาศัยยินยอมให้ผู้ให้พักอาศัยริบเงิน
ประกันท้ังหมด โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ 
 ข้อ ๖. ผู้พักอาศัยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓. ข้อ ๔. โดยยินยอมให้งานคลัง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ส่งเข้าบัญชีธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ในนาม “อาคารหอพัก
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ทุกเดือน ในกรณีท่ีไม่สามารถหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้พักอาศัยมี
หน้าท่ีต้องนําส่งเงินดังกล่าวท่ี งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือน หาก
มิได้มาชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ผู้พักอาศัยยินยอมเสียค่าปรับในอัตรากรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีตามข้อ 
๓. วันละ ๑๐ บาท/วัน ข้อ ๔. วันละ ๑๐ บาท/วัน ข้อ ๕. วันละ ๑๐ บาท/วัน 
 ข้อ ๗. กรณีผู้พักอาศัยค้างชําระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓. และหรือข้อ ๔. เป็นเวลา ๒ เดือนติดต่อกัน ผู้ให้
พักอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที พร้อมท้ังริบเงินประกันท่ีเหลือจากหักใช้หนี้ดังกล่าวและค่าเสียหายอ่ืน
ให้แก่ผู้ให้พักอาศัย 
 ข้อ ๘. ผู้พักอาศัยได้รับมอบครุภัณฑ์ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ หากครุภัณฑ์ดังกล่าวชํารุด 
สูญหาย หรือเสียหาย ผู้พักอาศัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
 ข้อ ๙. ผู้พักอาศัยจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรและการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดสรรท่ีพัก
อาศัย ท่ีเก่ียวกับการพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้า
พักอาศัยอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หากผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตาม
ผู้ให้พักอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ ๑๐. ผู้พักอาศัยสัญญาว่าจะพักอยู่ในท่ีพักอาศัยด้วยความสงบ ไม่กระทําหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืน
กระทําการใดๆ ภายในหรือภายนอกท่ีพักอาศัย อันเป็นการกระทําผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นท่ีรังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้พักอาศัยอ่ืน 
 ข้อ ๑๑. กรณีผู้พักอาศัยมีความประสงค์จะต่อเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ีพักอาศัย หรือ
สิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ในบริเวณท่ีพักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้พักอาศัยหรือคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัย
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะกระทําได้ หากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 
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 ท้ังนี้ สิ่งก่อสร้างอันเกิดจากการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทันที 
โดยผู้พักอาศัยไม่มีสิทธิรื้อถอนหรือเรียกร้องค่าทดแทนใดๆท้ังสิ้น 
 ข้อ ๑๒. ในกรณีท่ีสัญญาพักอาศัยสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และผู้พักอาศัยไม่ยอมส่งคืนท่ีพักอาศัย
ให้แก่ผู้ให้พักอาศัย ผู้ให้พักอาศัยหรือผู้บังคับบัญชามีสิทธิเข้ายึดครองท่ีพักอาศัย และขนย้ายทรัพย์สินของผู้
พักอาศัยออกจากท่ีพักอาศัยได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
ทรัพย์ สิ นของผู้ พั กอา ศัย  และผู้ ให้ พักอา ศัย มีสิ ทธิ ริ บ เ งินประ กันตาม ท่ีระบุ ไ ว้ ในสัญญานี้ ด้ ว ย 
 ข้อ ๑๓. บรรดาคําบอกกล่าวใดๆ ซ่ึงผู้ให้พักอาศัยจะพึงส่งแก่ผู้พักอาศัย ถ้าส่งให้แก่บุคคลท่ีพักอาศัย
อยู่ในท่ีพักอาศัยหรือปิดไว้ท่ีหน้าประตูท่ีพักอาศัยโดยมีพยานอย่างน้อยสองคนรับรอง ให้ถือว่าเป็นการส่งแก่ผู้
พักอาศัยโดยชอบแล้วตั้งแต่วันท่ีส่งหรือปิดประกาศไว้แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๔. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยโอนสิทธิในการพักอาศัยให้บุคคลอ่ืน หรือให้บุคคลอ่ืนเข้าพักอาศัยแทน 
 ข้อ ๑๕. ผู้ให้พักอาศัยอาจดําเนินการตักเตือน ในกรณีท่ีผู้พักอาศัยมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
สัญญา โดยจะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ฝ่าฝืนถูกตักเตือนเกินกว่า ๒ ครั้ง ผู้ให้พักอาศัยจะ
ดําเนินการพิจารณาให้สิทธิในการพักอาศัยสิ้นสุดลงและบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 ข้อ ๑๖. ผู้ให้พักอาศัยสงวนสิทธิไว้ซ่ึงสิทธิในการพิจารณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา และให้
ถือผลการพิจารณาของผู้ให้พักอาศัยหรือคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยเป็นท่ีสุด ท้ังนี้หากผู้พักอาศัยกระทํา
การอันเป็นการละเมิดต่อสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆผู้ให้พักอาศัยสงวนสิทธิในการดําเนินคดี ท้ังทางแพ่งและทาง
อาญา 
 ข้อ ๑๗. ในวันท่ีทําสัญญานี้ ผู้พักอาศัยได้ตรวจดูท่ีพักอาศัยตลอดจนทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ ในท่ี
พักอาศัยแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติท่ีผู้พักอาศัยสามารถใช้หรือได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการพักอาศัย
ทุกประการ และผู้ให้พักอาศัยได้ส่งมอบท่ีพักอาศัย และทรัพย์สินพร้อมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องพักแก่ผู้พัก
อาศัยแล้ว  
 ข้อ ๑๘. เม่ือครบกําหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ให้พักอาศัยสงวนไว้ซ่ึงสิทธิในการพิจารณาการต่อสัญญา 
หรือคัดเลือกผู้พักอาศัยรายใหม่ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 สัญญาการเข้าพักในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนี้จัดทําข้ึนสองฉบับ คู่สัญญาท้ังสอง
ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาท้ังหมดเห็นว่ามีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการตามความประสงค์
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
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      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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