
 

 

 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตรา 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หอพักนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๙ แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดเก็บเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงินในการพิจารณาโดยมติเวียน เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้มีประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก

และค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๒) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก

และค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๓) ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก

และค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “อาคารหอพักนิสิต” หมายความว่า อาคารหอพักนิสิตจ านวน ๕ หลัง ได้แก่ อาคารหอพัก
นิสิต ๕ ชั้น (ตึกจ าปา) อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น (ตึกพุดตาน) อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น (ตึกพุดซ้อน)  
อาคารหอพักนิสิต ๑๗ ชั้น (ตึกชวนชม) และอาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น (ตึกจ าปี) 
 “นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “นิสิตหอพัก” หมายความว่า นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีซึ่งมิใช่หลักสูตรที่มี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตหอพักตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 
ให้ท าหน้าที่เป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาช่วยงานอนุสาสก 
 
 
 





 ๒ 

 “นิสิตอ่ืน” หมายความว่า นิสิตอ่ืนที่มิใช่นิสิตหอพักแต่มีความจ าเป็นและได้รับอนุญาตจาก 
อนุสาสกให้เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตเป็นการชั่วคราว 
 “บุคคลอ่ืน” หมายความว่า ผู้ปกครอง ญาติของนิสิตหอพัก นิสิตเก่าหอพัก บุคลากร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้ที่ร่วมบริจาคในโครงการรินน้ าใจสร้างอาคารหอพักนิสิต 
๑๗ ชั้น และนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนที่มีกิจธุระเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ
จากรองอธิการบดีให้เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตเป็นการชั่วคราว 
 “ผู้เข้าพัก” หมายความว่า นิสิตอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตได้เข้าพักในอาคารหอพัก
นิสิตเป็นการชั่วคราว 
 “อนุสาสก" หมายความว่า อนุสาสกหอพักนิสิตชาย และอนุสาสกหอพักนิสิตหญิงที่ได้รับ
แต่งตั้งจากรองอธิการบดี 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบก ากับ
การบริหารหอพักนิสิต 
 “ค่าธรรมเนียมหอพัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บส าหรับการเข้าพัก 
ในหอพัก เพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกต่อ
การศึกษา หรือเป็นนิสิตที่มีฐานะขาดแคลน 

 ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต มีดังนี้  
 (๑) นิสิตหอพัก  
 (๒) นิสิตอ่ืน  
 (๓) บุคคลอื่น 

 ข้อ ๖ นิสิตหอพักและผู้เข้าพัก ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) นิสิตหอพักต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
และตามเงื่อนไข วิธีการ และก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด 
 ผู้เข้าพักต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักรายวันให้ครบถ้วนก่อนเข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 
ตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย และตามเงื่อนไข วิธีการ และก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
ประกาศก าหนด 
 (๒) ปฏิบัติตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระเบียบหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน้าที่และวินัยนิสิตหอพัก และผู้เข้าพัก รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศหรอืค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
 (๓) ช าระเงินค่าใช้จ่ายคงค้าง และช าระค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ท าให้ทรัพย์สิน
หรือห้องพักเกิดความเสียหาย ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 
 (๔) กรณีนิสิตหอพักมีเหตุจ าเป็นหรือไม่ประสงค์จะพักต่อในอาคารหอพักนิสิตให้นิสิตหอพัก
แจ้งสละสิทธิ์ การพักตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารก าหนด มิฉะนั้น จะต้องถูกยึด
เงินค่าประกันความเสียหายตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย  
 
 
 





 ๓ 

 ข้อ ๗ หากนิสิตหอพักหรือผู้เข้าพักได้ช าระเงินค่าประกันความเสียหายไว้ มหาวิทยาลัยจะหัก
ค่าใช้จ่ายคงค้างและค่าเสียหายจากเงินค่าประกันความเสียหายก่อน หากยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายคงค้าง หรือค่าเสียหายในส่วนที่ขาดจากนิสิตหอพักหรือผู้เข้าพัก 
 ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันความเสียหายให้นิสิตหรือผู้เข้า
พัก ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาการเข้าพักอาศัยและนิสิตหอพักหรือผู้ เข้าพักได้ส่งคืนห้องพักแก่
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่มีหนี้สินติดค้าง ทั้งนี้ นิสิตหอพักหรือผู้เข้าพักจะต้องขอคืนเงิน 
ค่าประกันความเสียหายตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการหอพักก าหนด 

 ข้อ ๘ กรณีที่นิสิตหอพักไม่ช าระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามก าหนดเวลา  
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) นิสิตหอพักที่ช าระค่าธรรมเนียมหอพักช้ากว่าก าหนดไม่เกินห้าวันท าการให้ช าระ
ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย พร้อมค่าปรับอีก ๓๕๐ บาท 
 (๒) นิสิตหอพักท่ีช าระค่าธรรมเนียมหอพักช้ากว่าก าหนดเกินกว่าห้าวันท าการ ให้นิสิตหอพัก
ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิตหอพัก โดยจะต้องถูกให้ออกจากหอพักและต้องช าระค่าธรรมเนียมค้างจ่ายพร้อม
ค่าปรับอีก ๕๐๐ บาท ให้ครบถ้วน  
 (๓) ในกรณีที่นิสิตที่ พ้นสภาพการเป็นนิสิตหอพัก หากต่อมาได้ช าระค่าธรรมเนียม 
ค้างจ่ายพร้อมค่าปรับตาม (๒) ครบถ้วนภายในเจ็ดวันท าการภายหลังมีประกาศมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพ 
การเป็นนิสิตหอพักแล้ว และยังต้องการคืนสภาพการเป็นนิสิตหอพัก ให้ยื่นค าร้องต่อรองอธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันหลังจากช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับครบถ้วน  
 (๔) กรณีที่นิสิตหอพักไม่ช าระค่าธรรมเนียมหอพักและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาตัดสิทธิการพักอาศัยในหอพักและต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นให้ครบถ้วน 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่นิสิตหอพักพ้นสภาพการเป็นนิสิตหอพักหรือในกรณีที่ ผู้ เข้าพักฝ่าฝืน
ข้อก าหนดวินัยนิสิตหอพักและผู้เข้าพัก นิสิตหอพักหรือผู้เข้าพักนั้นย่อมหมดสิทธิที่จะเข้าพักในอาคารหอพัก
นิสิต และต้องคืนห้องพักให้แก่มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งวันหลังจากหมดสิทธิเข้าพัก หากนิสิตหอพักหรือผู้เข้าพัก
ไม่ยอมน าทรัพย์สินส่วนตัวออกจากห้องพัก ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจน าทรัพย์สินส่วนตัวของผู้นั้นมาเก็บรักษา
ไว้แล้วท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรห้องพักให้ผู้อ่ืนที่มีความจ าเป็น
เข้าใช้ห้องดังกล่าวไดต้่อไป  
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตามวรรคแรก นิสิตหอพักหรือผู้เข้าพักต้องช าระ 
ค่าดูแลรักษาทรัพย์สินตามอัตราที่ระบุไว้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ด้วย  

 ข้อ ๑๐ ให้ส านักบริหารกิจการนิสิตเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืน และ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าพักของนิสิตหอพักและผู้เข้าพักในอาคารหอพักนิสิต 
 การจัดเก็บรายได้และการน าส่งเงินตามประกาศนี้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่  
ณ ขณะนั้น 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย รองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณางด ลด หรือคืนค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าเสียหาย ได้ตาม
ความเหมาะสม 
 
 
 
 





 ๔ 

 ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 
 ให้รองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมีอ านาจออกประกาศหอพัก
หรือแนวปฏิบัติเพื่อด าเนินการตามประกาศนี ้
 ในกรณีต้องตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้เสนอ
อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด 
  
                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 (ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) 

                                                                                          อธิการบดี 
 
 
 
 
  





บัญชีแนบท้ายอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑.กรณีพักประจ า 

 
อาคารหอพักนิสิต 

ค่าธรรมเนียมหอพักส าหรับนิสิตหอพัก 
(ต่อคน) 

ค่ากระแสไฟฟ้า
หน่วยละ 
(บาท) 

ค่าประปา
หน่วยละ
(บาท) 

ค่าประกัน 
ความเสียหาย 

(บาท) ภาคการศึกษา 
(บาท) 

ภาคฤดูร้อน 
(บาท) 

เดือน 
(บาท) 

อาคารหอพักนิสิต ๕ ชั้น  
(ตึกจ าปา) ๔,๕๐๐ ๒,๒๕๐ - - - - 

อาคารหอพักนิสิตหญิง ๑๔ ชั้น 
(ตึกพุดซ้อน) ๕,๕๐๐ ๒,๗๕๐ - - - - 

อาคารหอพักนิสิต ๑๗ ชั้น 
(ตึกชวนชม) - - ๓,๕๐๐ ๕ ๑๗ ๕,๐๐๐ 

อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น 
(ตึกพุดตาน) - - ๑,๘๐๐ ๕ - ๕,๐๐๐ 

อาคารหอพักนิสิตชาย ๑๔ ชั้น 
(ตึกจ าปี) - - ๒,๕๐๐ ๕ - ๕,๐๐๐ 

ค่ารักษาทรัพย์สินกรณีไม่น าทรัพย์สิน 
ออกจากห้องพักเม่ือหมดสิทธิเข้าพัก ๓๐๐ บาท/วัน 

 
  





 ๖ 

 ๒.กรณพัีกชั่วคราว 

 
 

อาคารหอพักนิสิต 

ค่าธรรมเนียมหอพัก  

ส าหรับนิสิตอ่ืน (ต่อคน ต่อวัน) ส าหรับบุคคลอื่น (ต่อวัน) 

พักห้องพักนิสิตหอพัก 
(บาท) 

พักห้องพักส ารอง 
(บาท) 

ต่อคน 
(บาท) 

ต่อห้อง 
(บาท) 

อาคารหอพักนิสิต ๕ ชั้น  
(ตึกจ าปา) 

๕๐ ๗๐ ๗๐ - 

อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น 
(ตึกพุดซ้อน) 

๖๐ ๘๐ ๘๐ - 

อาคารหอพักนิสิต ๑๗ ชั้น 
(ตึกชวนชม) 

- - - ๘๐๐ 

อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น 
(ตึกพุดตาน) 

- - - - 

อาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น 
(ตึกจ าปี) 

- - - - 

ค่ารักษาทรัพย์สินกรณีไม่น าทรัพย์สิน 
ออกจากห้องพักเม่ือหมดสิทธิเข้าพัก 

๓๐๐ บาท/วัน 

*ค่ากระแสไฟฟ้า ส าหรับผู้พักอาศัยใน อาคารหอพักนิสิต ๑๗ ชั้น (ตึกชวนชม) อาคารหอพัก ๑๔ ชั้น (ตึกพุดตาน) และอาคารหอพักนิสิต ๑๔ ชั้น (ตึกจ าปี) ค่าน้ าประปา 
ส าหรับผู้พักอาศัยในอาคารหอพักนิสิต ๑๗ ชั้น (ตึกชวนชม) จัดเก็บเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือนตามมาตรวัดน้ าประปาที่ใช้จริงในอัตราที่ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงตามอัตรา 
ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากหอพักนิสิต โดยเฉลี่ยจ่ายตามจ านวนผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง  





 ๗ 

 ๓. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  

 (๑) ค่าธรรมเนียมการท าบัตรใหม่ กรณีบัตรหอพักนิสิตสูญหาย ๒๐ บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมบริการยืม-คืน กุญแจห้องพัก ๑๐ บาท 
 (๓) ค่าธรรมเนียมบริการยืม-คืน กุญแจห้องพักนอกเวลาท าการ ๑๐๐ บาท 
 (๔) ค่าปรับกรณีคืนกุญแจห้องพักช้ากว่าก าหนดเวลา ๓๐ นาที ชั่วโมงละ ๑๐ บาท 
 (๕) ค่าปรับกรณีกุญแจห้องพักสูญหาย ๕๐ บาท 
 
  





 ๘ 

 ๔. อัตราการจัดเก็บค่าเสียหายกรณีท่ีนิสิตท าให้ทรัพย์สินของหอพักช ารุดเสียหาย 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ จ านวน หน่วยนับ ตึกชวนชม ตึกจ าป ี ตึกพุดตาน 
๑.  เตียงนอน เตียงนอนเสียหายทั้งหลัง(ไม่รวมที่นอน) ๑ หลัง ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๒.  เตียงนอน ชุดหัวเตียงนอนทั้งชุด ๑ ชุด ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๓.  เตียงนอน แผ่นข้างเตียงนอน (ต่อข้าง) ๑ แผ่น ๑,๗๑๒ ๑,๗๑๒ ๑,๗๑๒ 

๔.  เตียงนอน แผ่นท้ายเตียงนอน ๑ แผ่น ๑,๖๐๕ ๑,๖๐๕ ๑,๖๐๕ 

๕.  เตียงนอน แผ่นหัวเตียงนอน ๑ แผ่น ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ 

๖.  เตียงนอน แผ่นไม้อัดรองเตียงนอน ๑ แผ่น ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๗.  เตียงนอน หนังหุ้มฟูกที่นอน  ๑ ชิ้น ๘๕๐ ๘๕๐ ๘๕๐ 

๘.  ตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าทั้งหลัง ๑ หลัง ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ 

๙.  ตู้เสื้อผ้า แผ่นประตูตู้เสื้อผ้า (ต่อแผ่น) ๑ แผ่น ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๑๐.  ตู้เสื้อผ้า ฐานตู้เสื้อผ้า ๑ ชุด ๑,๖๐๕ ๑,๖๐๕ ๑,๖๐๕ 

๑๑.  ตู้เสื้อผ้า แผ่นฝาข้างตู้เสื้อผ้า (ต่อข้าง) ๑ แผ่น ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๑๒.  ตู้เสื้อผ้า ชุดลิ้นชักตู้เสื้อผ้า ๑ ชุด ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๑๓.  ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของติดตายในตู้เสื้อผ้า ๑ แผ่น ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

๑๔.  ตู้เสื้อผ้า ราวแขวนผ้า ๑ อัน ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

๑๕.  ตู้เสื้อผ้า มือจับตู้เสื้อผ้า ๑ อัน ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

๑๖.  โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ ๑ ชุด ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ 

๑๗.  โต๊ะอ่านหนังสือ ชั้นวางของโต๊ะอ่านหนังสือด้านบนชุดปลั๊กไฟ ๑ ชุด  - ๓,๒๕๐  - 
๑๘.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่น TOP ชั้นวางของด้านบนโต๊ะอ่านหนังสือ ๑ แผ่น ๖๐๐  - ๖๐๐ 





 ๙ 

๑๙.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่นปิดหน้าชั้นวางของมีสวิชท์ไฟ ๑ แผ่น ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

๒๐.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่นปิดหน้าลิ้นชัก ๑ แผ่น ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

๒๑.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่นข้างโต๊ะอ่านหนังสือ (ต่อข้าง) ๑ แผ่น ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ 

๒๒.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่น TOP โต๊ะอ่านหนังสือ ๑ แผ่น ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ 

๒๓.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่นหลังโต๊ะอ่านหนังสือ ๑ แผ่น ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ 

๒๔.  โต๊ะอ่านหนังสือ แผ่นขาโต๊ะอ่านหนังสือ (ต่อข้าง) ๑ แผ่น ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ ๑,๒๘๔ 

๒๕.  โต๊ะอ่านหนังสือ รางลิ้นชักโต๊ะอ่านหนังสือ ๑ ราง ๖๔๒ ๖๔๒ ๖๔๒ 

๒๖.  โต๊ะอ่านหนังสือ ถาดเครื่องเขียน ๑ ถาด ๖๔๒ ๖๔๒ ๖๔๒ 

๒๗.  ตู้หัวเตียง ตู้หัวหัวเตียง ๑ ตู้ ๔,๐๐๐  -  - 
๒๘.  ตู้หัวเตียง แผ่น TOP ตู้หัวเตียง ๑ แผ่น ๑,๐๗๐  -  - 
๒๙.  ตู้หัวเตียง แผ่นข้างตู้หัวเตียง(รวมฐาน) ๑ ชุด ๑,๐๗๐  -  - 
๓๐.  ตู้หัวเตียง แผ่นหน้าตู้หัวเตียง (๒ แผ่น บน ล่าง) ๑ แผ่น ๖๔๒  -  - 
๓๑.  ตู้หัวเตียง รางลิ้นชักตู้เล็กหัวเตียง ๑ ราง ๖๔๒  -  - 
๓๒.  - เก้าอ้ี ๑ ตัว ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

๓๓.  - รีโมทเครื่องปรับอากาศ  ๑ อัน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  - 
๓๔.  - กระจกเงาในห้องน้ า ๑ บาน ๑,๐๐๐  -  - 
๓๕.  - กระจกบานเลื่อนหลังห้อง(ต่อบาน) ๑ บาน ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 

๓๖.  - รอยแปะสติ๊กเกอร์ผนังห้อง ๑ จุด ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

๓๗.  - ฝาปิดถังน้ าชักโครก ๑ ฝา ๑,๘๐๐  -  - 
๓๘.  - ถังพักน้ าชักโครก ๑ ชุด ๒,๔๐๐ - - 





 ๑๐ 

๓๙.  - ชั้นวางรองเท้าท้ังชั้น ๔ ช่อง ๑ ชุด  - ๙,๓๐๐  - 
๔๐.  - ชั้นวางรองเท้าท้ังชั้น ๓ ช่อง ๑ ชุด  - ๗,๔๐๐  - 
๔๑.  - ชั้นวางรองเท้าท้ังชั้น ๒ ช่อง ๑ ชุด  - ๕,๑๐๐  - 
๔๒.  - ลูกบิดประตูห้องพัก ๑ ชุด ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
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