
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรือ่งสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  พ.ศ.2565 
 



(ร่าง) 

  
  

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  

พ.ศ.2565 

--------------------------------------- 
 เพื่อประโยชน์ในการบริหารดูแลอาคารท่ีพักของข้าราชการและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทรัพย์สินของทางราชการ   
จึงกำหนดระเบียบการเข้าพักอาศัยอาคารชุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ไว้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
                                                         บททั่วไป 
 ข้อ 1 ประกาศนี ้เร ียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ประกาศนี้ไม่ใช้กับท่ีพักอาศัยอื่น ๆ นอกเหนือจากอาคารชุด 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
 “อาคารชุด” หมายความว่า  อาคารชุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ                     
ท่ีจัดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรหรือผู้ท่ีปฏิบัติงานให้กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
 “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ” หมายความว่า ส่วนของอาคาร
ชุดท่ีมิใช่ท่ีพักอาศัยท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้พักอาศัย ได้แก่ 

(1) ที ่ดินที ่ตั ้งอาคารชุดและบริเวรล้อมรอบอาคารชุดที ่ประกอบด้วยลานจอดรถ                
สนามหญ้า สวนหย่อม 

(2) โครงสร้างอาคาร ส่วนที่มิใช่ที ่พัก ได้แก่พื้นที่ ดาดฟ้า ห้องรับรอง ทางเข้า บันได
ทางเดินภายในอาคาร ถังเก็บน้ำ ผนังกั้นระหว่างชุด เป็นต้น 

(3) ทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้พักอาศัย อาทิ ระบบกล้องวงจรปิด  
ส่วนประกอบอุปกรณ์เครื ่องปั๊มน้ำ เครื่องดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเสาอากาศหรือจานรับ
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
 “คณะกรรมการบริหารอาคารชุด” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารอาคารชุดของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ 
 “คณะกรรมการประจำอาคารชุด” หมายความว่า คณะทำงานที่ดำเนินการควบคุมดูแลและ
บริหารอาคารชุดให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยการกีฬา                
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
 “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคลากรท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 
 
           “ผู้ร่วมพัก… 
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 “ผู้ร่วมพักอาศัย” หมายความว่า คู่สมรส บุตร – ธิดา ของผู้บริหารระดับ คณบดี รองอธิการบดี 
ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกองหรือผู้มีฐานะเทียบเท่า 
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานรองอธิการบดี สำนักงานกีฬา และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

หมวดที่ 2 
คณะกรรมการบริหารอาคารชุด 

 ข้อ ๕ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดคณะหนึ่ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย               
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ              
เป็นประธาน และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ 
 ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารอาคารชุด มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับอาคารชุด 
(2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าพักอาศัย 
(3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด 
(4) พิจารณาจัดสรรที่พักในอาคารชุด ตลอดจนอนุญาตผู้พักอาศัยให้เข้าพักอาศัยหรือ

เปล่ียนท่ีพักอาศัยใหม่ 
(5)   กำกับ ดูแลการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์และ

นโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ อย่างเคร่งครัด 
(6)   แจ้งเตือน เพิกถอนสิทธิผู ้พักอาศัยที่ฝ่าฝืนประกาศ คำส่ังหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

เกี่ยวกับท่ีพักอาศัย 
(7)   บริหารจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีพักอาศัยในอาคารชุด 
(8)   แต่งต้ังคณะทำงานประจำอาคารชุด อนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธี หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
อาคารชุด 

(9)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับอาคารชุดตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต
ชัยภูม ิมอบหมาย 
 ข้อ ๗ ให้คณะทำงานประจำอาคารชุด ประกอบด้วย หัวหน้าอาคารชุด อาจารย์ท่ีพักในอาคารชุด 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ท่ีพักในอาคารชุด จำนวน 7 คน  

(1)  หัวหน้าอาคารชุด จำนวน 1 คน 
(2)  กรรมการ จำนวน ๔ คน   
(3)  กรรมการและเหรัญญิก จำนวน 1 คน 
(4)  กรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน 

 ข้อ ๘  คณะทำงานประจำอาคารชุด มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  ดำเนินการ ควบคุม ดูแล และบริหารงานอาคารชุดให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
(2)  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาคารชุด แก่คณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
(3)  รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารชุด ให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุดทราบ 
(4)  รายงานให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุด โดยด่วนเมื่อพบว่าผู้พักอาศัยกระทำผิด

ร้ายแรง 
(5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารอาคารชุดมอบหมาย 

              หมวดท่ี ๓ … 
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หมวดที่ 3 
การจัดสรรการเข้าที่พักอาศัยในอาคารชุด 

ข้อ ๙ ผู้พักอาศัยจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
(1)  ผู้บริหาร  
(2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3)  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
(4)  บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุดเพื่อเข้าพักใน

ห้องพักรับรอง 
สัดส่วนการได้รับสิทธิ 

 ผู้พักอาศัย (1) (2) และ(3) ให้พักอาศัยในอาคารชุด จำนวน 1 คน/ยูนิตหรือตามท่ี
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดกำหนด 

 ผู้พักอาศัย ตาม (4) ให้พักอาศัยในอาคารชุดโดยคณะกรรมการบริหารอาคารชุด
พิจารณาตามความเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 2 คน/ยูนิต หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารอาคารชุดกำหนด 
 กรณีมีเหตุผลจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ    
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดอาจพิจารณาจัดบุคคลเข้าพักอาศัยในอาคารชุดเป็นอย่างอื่นได้ 
 

หมวดที่ 4 
การเข้าพักอาศัย 

 ข้อ 1๐ ผู้พักอาศัย มีสิทธิใช้ท่ีพักอาศัยตามท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 ข้อ 1๑ ห้ามโอนสิทธิการพักอาศัยให้ผู้อื่นเข้าพักแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 ข้อ 1๒ ห้ามผู้พักอาศัย นำบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าพักอาศัยโดยเด็ดขาด แต่สามารถมี          
ผู้ร่วมพักอาศัย ตามความหมายใน ข้อ 4 ในหมวดท่ี 1 ได้ 
 ข้อ 1๓ ห้ามย้ายท่ีพักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุดโดยเด็ดขาด 
 ข้อ 1๔ การส้ินสิทธิการเข้าพักอาศัย มีดังต่อไปนี้ 

(1)  เมื่อผู้พักอาศัยพ้นจากการเป็นบุคลากรหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

(2)  เมื่อผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ และถูกคณะกรรมการบริหารอาคารชุดเพิก
ถอนสิทธิการเข้าพักอาศัย 

(3)  เมื่อผู้เข้าพักอาศัยไม่เข้าพักอาศัยภายใน 30 วัน นับต่อวันท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าพัก
อาศัยหรือไม่เข้าพักอาศัยติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

(4)  เมื่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีการเปล่ียนแปลงอาคารชุดพัก
อาศัย 

(5)  เมื่อผู้พักอาศัยค้างชำระเงินตามรายการท่ีเรียกเก็บติดต่อกันเกิน 3 เดือน 
(6)  กรณีอื ่นตามที ่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
 กรณีผู้พักอาศัย สิ้นสิทธิการเข้าพักอาศัยต้องขนย้ายสิ่งของออกจากอาคารชุด ภายใน 30 วัน                           
นับแต่วันสิ้นสิทธิการเข้าพัก โดยต้องยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตออกจากอาคารชุด พร้อมส่งคืนครุภัณฑ์                      
ตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  กำหนด และให้ผู้ที่คณะกรรมการบริหาร
อาคารชุดมอบหมายร่วมกับผู้พักอาศัยทำการตรวจสอบที่พักอาศัยก่อนรับคืน หากมีสิ่งที่ต้องซ่อมบำรุงหรือ
ติดตั้งให้มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคารดังเดิม ถือเป็นหน้าที่ผู้พักอาศัยที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนออก
จากอาคารชุด            หมวดท่ี ๕ ... 
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หมวดที่ 5  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้พักอาศัย 

 ข้อ 1๕ ผู้พักอาศัยต้องดูแลบำรุงอาคารชุด ตลอดจน ส่วนควบคุมและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่
ในสภาพดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกรณี 
   (๑) ถ้ามีความชำรุดเสียหายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในท่ี
พักอาศัย อันเกิดจากการกระทำของผู้พักอาศัยหรือเส่ือมสภาพจากอายุการใช้งานของวัสดุนั้น ผู้พักอาศัยต้อง
จัดการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดเสียหายนั้นด้วยทุนทรัพย์ของผู้พักอาศัย ให้มีสภาพท่ีใช้งานได้ดีตามปกติ   
                          (๒) การชำรุดเสียหายนอกเหนือจากข้อ (1) ให้ผู ้พักอาศัย แจ้งให้ผู ้ดูแลที่พักทราบ           
โดยพลัน ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร                
อาคารชุด หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และ ให้ถือเป็นท่ีสุด ตามคำส่ังของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
           (3) หากผู้เข้าพักอาศัยกระทำการให้เกิดความเสียหายต่ออาคารชุด ผู ้ท่ีเข้าพักอาศัย
ภายในยูนิตนั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในการซ่อมแซมอาคารชุดด้วยตนเอง เช่น การเกิดไฟไหม้ท่ีเกิด
จากการประมาทเลินเล่อของผู้เข้าพักอาศัยและส่งผลต่อโครงสร้างของอาคารชุด  
    (4) กรณีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามข้อ 15 (2) มีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินค่าบำรุงรักษา
อาคารชุดตามข้อ 36 (2) ให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุดร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนรวมดังกล่าวเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการซ่อมแซม 
 ข้อ 1๖ ห้ามมิให้ผู้พักอาศัย ทำการต่อเติมหรือดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใด ของห้องพัก หรืออาคาร
พักอาศัย เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด และให้ต่อเติมหรือ
ดัดแปลง นั้น ตกเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
 ข้อ 1๗ ผู้พักอาศัยต้องไม่ประกอบการค้าหรือกิจการใด ๆ ในอาคารชุดหรือนอกอาคารชุดเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตัว  
 ข้อ 1๘ ผู้พักอาศัยต้องไม่กระทำการใดอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี                       
ในอาคารชุด 
 ข้อ ๑๙ ผู้พักอาศัยต้องดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักอาศัย และให้นำขยะมูลฝอยไปท้ิง
ในสถานท่ีท่ีจัดไว้ 
 ข้อ 2๐ ผู้พักอาศัยต้องไม่วางส่ิงของ กองวัสดุกีดขวางการสัญจรหรือทำให้เกิดส่ิงสกปรกบนพื้นท่ี
ส่วนกลาง หรือทำให้ส่ิงแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบ และสวยงาม ในเขตอาคารชุด 
 ข้อ 2๑ ผู้พักอาศัยต้องไม่ขูด กระเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสีหรือกระทำอื่นใด ให้ปรากฏ
ตามผนังในอาคารชุด รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลาง 
 ข้อ 2๒ ผู้พักอาศัยต้องไม่ใช้เตาฟืนหรือเช้ือเพลิงให้เกิดควันไฟ มีกล่ินรบกวนผู้อื่น และห้ามมิให้
ใช้แก๊ส ในการปรุงอาหาร 
 ข้อ 2๓ ผู้พักอาศัยต้องไม่กระทำการใด ๆ เป็นที่รังเกียจ และไม่เหมาะสมแก่สังคม หรือน่าจะเกิด
อันตรายแก่บุคคลอื่นหรืออาคารชุด หรือก่อความเดือดร้อนอันเป็นการรบกวนความปกติสุขของผู้อื่น 
 ข้อ 2๔ ผู้พักอาศัยต้องไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นที่เสียหายแก่ภูมิทัศน์บริเวณอาคารชุด 
 ข้อ 2๕ ผู้พักอาศัยต้องยินยอมให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารอาคารชุดมอบหมาย เข้าไปตรวจสอบที ่พักอาศัย เพื่อประโยชน์ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือ                  
การอื่น ๆ ได้             
 ข้อ 2๖ ห้ามเล้ียงสัตว์ในอาคารชุดโดยเด็ดขาด 
              ข้อ 2๗… 
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 ข้อ 2๗ ห้ามนำเข้าครุภัณฑ์ประกอบที ่พักอาศัยไว้นอกระเบียงหรือบริเวณพื ้นที่ส่วนกลาง                
โดยเด็ดขาด 
 ข้อ 2๘ ให้จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เฉพาะผู้ที ่เข้าพักตามสถานที่ที ่จัดไว้ให้เท่านั้น             
ห้ามบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้อาศัยในอาคารชุดเข้าจอดโดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด 
 ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ญาติหรือคนรู้จักของผู้พักอาศัยขึ้นอาคารชุดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการบริหารอาคารชุด          
 ข้อ 3๐ ห้ามมิให้ญาติหรือบุคคลรู้จักพักค้างคืนในที่พักอาศัยเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการบริหารอาคารชุดและได้รับความยินยอมจากผู้พักอาศัยในยูนิตเดียวกัน 
 ข้อ 3๑ หากผู้พักอาศัยพาญาติหรือคนรู้จักเข้าไปภายในอาคารและทำให้ทรัพย์สินในอาคารชุด
ได้รับความเสียหายผู ้พักอาศัยต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการนั้นหรือชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที ่คณะ
กรรมการบริหารอาคารชุดกำหนด        
 ข้อ 3๒ กรณีผู้พักอาศัยพาญาติหรือคนรู้จักเข้าไปในอาคารชุดหรือพักค้างคืนในอาคารชุดผู้พัก
อาศัยต้องรับผิดชอบการกระทำของญาติหรือคนรู้จักของผู้พักอาศัยโดยต้องไม่ก่อความเดือดร้อนอันเป็นการ
รบกวนความปกติสุขของผู้อื่น 
 ข้อ 3๓ ผู ้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ            
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ 2565 
และแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 3๔ หากพบว่าผู ้พักอาศัยขออนุญาตเข้าพักอาศัยแล้วไม่เข้าพักอาศัยติดต่อกันเป็นเวลา                
30 วัน โดยไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุดพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าพัก  

หมวดที่ 6 
บทลงโทษ 

 ข้อ 3๕ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตชัยภูมิ                
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ 256๕                      
ให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
  (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
   (2) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศแจ้งเตือนไว้หน้าห้องพักอาศัย 
   (3) หากแจ้งเตือนตามข้อ 35 (1) และ (2) แล้วยังไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้คณะ                    
กรรมการบริหารอาคารชุดพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัย  

หมวดท่ี ๗  
การชำระค่าบำรุงรักษาอาคารชุด 

 ข้อที่ ๓๖ ผู้ที ่ได้รับอนุญาตเข้าพักอาศัย ต้องชำระค่าบำรุงรักษารายเดือน ห้องละ ๕๐ บาท              
/เดือน และค่าบำรุงอาคารชุดรายป ีห้องละ 300 บาท/ปี กับเหรัญญิกของอาคารชุด ดังนี้ 
    (๑) ค่าบำรุงอาคารชุด ห้องละ ๕๐ บาท/เดือน เป็นค่าบำรุงรักษาทำความสะอาด
อาคารชุด /ยูนิต ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีดี สำหรับผู้พักอาศัย  
     (๒) ค่าบำรุงอาคารชุด ห้องละ ๓๐๐ บาท/ปี เป็นค่าบำรุงรักษาในกรณี อาคารชุด            
เกิดความเสียหาย ตามหมวดที่ 1 ข้อ 4 (๓) เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบ
สัญญาณดาวเทียม ทรัพย์สินอื่น ๆ เกิดความชำรุดในอาคาร โดยให้คณะกรรมการบริหารอาคารชุดพิจารณา           
ในกรณีนั้น ๆ  
                ข้อท่ี ๓๗... 
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 ข้อที่ ๓๗ ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ รักษาการให้
เป็นไปตามประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้หลักเกณฑ์นี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี       พฤษภาคม  256๕ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์อนันต์ เมฆสวรรค์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ 
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