ประกาศกองบริหารกิจการนิสิต
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก ตึก 1-31
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

…………………….......................................................................
ด้วยงานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต จะดำเนินการรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก ตึก 1-31 ภาคต้น
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหอพั ก นิ สิ ต เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก ตึก 1-31 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563
งานหอพักนิสิต จะเปิดรับสมัครนิสิตเข้าพักหอพัก ตึก 1-31 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 โดย
ผ่ า นระบ บจองหอพั กออนไลน์ ของมห าวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ https://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking
ตามกำหนดการดังนี้
วันและเวลาเปิดจองหอพัก
2 - 3 มีนาคม 2563
เปิดระบบจองหอพักเวลา 08.30 น.
ของวันแรก และปิดเวลา 16.30 น.
ของวันสุดท้าย
4 - 5 มีนาคม 2563
เปิดระบบจองหอพักเวลา 08.30 น.
ของวันแรก และปิดเวลา 16.30 น.
ของวันสุดท้าย

ระดับชั้นปี

ประเภทและตึกที่เปิดจองหอพัก
หอพักหญิง (ไม่ปรับอากาศ) ตึก 15-16,24
หอพักหญิง (ปรับอากาศ) ตึก 27, 28

นิสิต
ชั้นปีที่ 2-4

*** ตามสัดส่วนที่กำหนด ***
หอพักชาย (ไม่ปรับอากาศ) ตึก 1-3, 4-6, 12
หอพักชาย (ปรับอากาศ) ตึก 26
*** ตามสัดส่วนที่กำหนด ***

*** หมายเหตุ ตึกพักหญิงที่ 17-20 นั้นทางงานหอพักนิสิต จะเปิดให้นิสิตจองผ่านระบบออนไลน์อีก
ครั้งในวัน ที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากตึกพักดังกล่าวปิดปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตาม
ประกาศและรายละเอียดการจองหอพักได้ ทางเว็บไซด์ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ และหน้าเพจหอพัก ชื่องาน
หอพั ก มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพ ท์ 034-351882 ต่อ 154,155,165 หรื อ
เบอร์ตรง 034-351575
*** นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63xx) กำหนดจองหอพักโดยผ่านระบบจองหอพักออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ
ในวันที่ 15-18 มิถุนายน 2563
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2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมและเบิกกุญแจเข้าหอพัก
2.1 นิสิตที่สมัครเข้าพักหรือยืนยันการเข้าพักเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
(Bill Payment) และนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยคิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท
หรือ ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ฟรีค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563
ก่อนเวลา 23.00 น. หากพ้นกำหนดนิสิตจะต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาทนับถึงวันที่นิสิตนำเงินมาชำระให้กับงาน
หอพักนิสิต
2.2 นิสิตที่ชำระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง หรือหลักฐานการ
ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมสมุดประจำตัวหอพัก (สมุดสีชมพู) และระบุตึก/ห้ องที่นิสิตเข้าพักให้เรียบร้อย เพื่อ
นำไปยื่นขอเบิกกุญแจเข้าหอพัก ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ที่แม่บ้านกลุ่มตึกพักที่นิสิตเข้าพัก ภายในวันที่
6 กรกฎาคม 2563
3. อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ดังนี้
3.1 ประเภทห้องพักชายและหญิง (ไม่ปรับอากาศ) ตึก 1-24 ค่าธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท (ยกเว้นการเรียกเก็บค่าน้ำประปา)
3.2 ประเภทหอพั กชาย (ปรั บอากาศ) ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า 2,250 บาทต่อเดือน ค่ากระแสไฟฟ้ า
หน่ วยละ 4.50 บาท และค่าน้ ำประปาหน่ วยละ 6.50 บาท โดยนิ สิ ตที่ เข้าพั กหอพักต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น 5,625 บาทต่อคน ซึ่งประกอบด้วยค่าหอพักเดือนมิถุนายน 63 เป็นเงิน 1,125 บาท
(คิดค่าหอพักครึ่งเดือน) และค่าหอพักล่วงหน้า 2 เดือน เป็นเงิน 4,500 บาท (จะใช้หักเป็นค่าหอพัก 2 เดือนสุดท้าย
ก่อนย้ายหรือคืนห้องพักซึ่งนิสิตไม่ต้องชำระค่าหอพักรายเดือน)
3.3 ประเภทห้องพักหญิง (ปรับอากาศ) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาทต่อเดือน ค่ากระแสไฟฟ้า
หน่วยละ 4.50 บาท และค่าน้ำประปาหน่วยละ 6.50 บาท โดยนิสิตที่เข้าพักหอพักต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาทต่อคน ซึ่งประกอบด้วยค่าหอพักเดือนมิถุนายน 63 เป็นเงิน 750 บาท (คิดค่าหอพัก
ครึ่งเดือน) และค่าหอพักล่ วงหน้ า 2 เดือน เป็นเงิน 3,000 บาท (จะใช้หั กเป็นค่าหอพัก 2 เดือนสุ ดท้ายก่อนย้าย
หรือคืนห้องพัก ซึ่งนิสิตไม่ต้องชำระค่าหอพักรายเดือน)
4. รายละเอียดเพิ่มเติม
4.1 นิสิ ตที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันค่าหอพัก สามารถขอยื่นใบขอผ่อนผันค่าหอพักที่ได้รับอนุมัติ
จากคณบดี ฯ ได้ที่งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หากพ้นกำหนดนิสิต
จะต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าปรับวันละ 50 บาท
4.2 นิสิตที่สมัครเข้าพักหอพักไว้แล้ว และมีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยื่นใบคำร้องขอ
สละสิทธิ์การเข้าพักได้ที่งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หากพ้นกำหนด
นิสิตจะต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับถึงวันที่นิสิตแจ้งยกเลิกการเข้าพัก
4.3 นิ สิ ต ที่ ถ อนสิ ท ธิ์ ห รื อ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า พั ก ไม่ ส ามารถโอนสิ ท ธิ์ ใ ห้ ผู้ อื่ น ได้ งานหอพั ก นิ สิ ต
กองบริหารกิจการนิสิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าหอพักล่วงหน้าที่ชำระไว้แล้ว โดยสัญญาการเข้าพัก 1 ปีการศึกษา
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4.4 กรณีนิสิตจองหอพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แต่ มีความประสงค์จะเข้าพัก ให้นิสิตติดต่อได้ที่
งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต ในระหว่างวันที่ 10-31 มีนาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

31

มกราคม พ.ศ. 2563

(นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ)
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารกิจการนิสิต

