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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสต
ิ
งานหอพัก หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45

คานา
คู่มือนิสิตหอพัก เป็ นเอกสารที่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นคูม่ ือที่จะช่วยให้ นิสิตได้ ศกึ ษาและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
บริ หาร การดาเนินงานของหอพัก กฎ ระเบี ยบ และข้ อปฏิ บัติต่างๆ ในหอพัก เพื่อให้
สามารถใช้ ชีวิตอยู่ในหอพักได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม อันจะนามาซึ่งการพักอาศัยได้
อย่างมีความสุข

หอพัก นิ สิตจัดบริ การที่ พักให้ แก่นิ สิ ตที่ มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หรื อนิ สิ ตที่
เดินทางไปมามหาวิทยาลัยไม่สะดวก ดังนัน้ คู่มือนิสิตฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
จึงขอให้ นิสิตหอพักทุกคนได้ ศกึ ษาทาความเข้ าใจ และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด พร้ อมกับ
ขอให้ ติดตามข่าวสารของหอพักอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของตัวนิสิต
ผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คูม่ ือเล่มนี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับนิสิตหอพัก
หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ของหอพัก
โครงสร้ างการจัดแบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิต
โครงสร้ างการบริ หารจัดการหอพักซอยพหลโยธิน 45
ประวัติหอพัก
ประกาศ และข้ อบังคับที่สาคัญสาหรับนิสิต
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่ อง ระเบียบว่าด้ วยหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต พ.ศ. 2553
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่ อง การชาระค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าประกัน
ของเสียหาย ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของหอพักนิสิตหญิงซอย
พหลโยธิน 45
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่ อง การดูแลรักษาความสะอาดภายในห้ องพัก
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่ อง การนาบุคคลภายนอกเข้ าบริ เวณ
ภายในหอพัก
- อัตราค่าปรับต่างๆ
- การสมัครเข้ าอยู่หอพัก
- กาหนดเวลาการเปิ ด-ปิ ดหอพัก
- ข้ อปฏิบตั ิของนิสิตหอพัก
สิ่งอานวยความสะดวก
- สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้ องพัก
- สิ่งอานวยความสะดวกส่วนกลาง
- ข้ อกาหนดการใช้ ห้อง Study Room
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- การบริ การด้ านการจราจร
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สารบัญ (ต่อ)
ขันตอนการเขี
้
ยนคาร้ องต่างๆ
- ขันตอนการขอผ่
้
อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก
- ขันตอนการขอย้
้
ายห้ องพัก
- ขันตอนการสละสิ
้
ทธิ์หอพัก
- ขันตอนการแจ้
้
งซ่อม
ระเบียบและเงื่อนไขหอพักนิสิตไทย ระดับปริ ญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
หอพักนิสิตและค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- เงื่อนไขการอยู่หอพักนิสิตไทย ระดับปริ ญญาตรี
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าหอพัก
- โครงสร้ างอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าหอพัก
- หน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
- หน้ าที่อาจารย์ประจาเวร
ประกาศ ระเบียบและเงื่อนไขหอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ)
- ประกาศมหาวิทยาลัยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ บริ การหอพักนานาชาติ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้ บริ การหอพักนานาชาติ (ฉบับที่ 2)
- Housing Rules and Regulations of Kritsana Dormitory
- Dormitory Regulations for Students
- General Agreement of Kritsana International Dormitory
- ข้ อกาหนดการใช้ ห้อง STUDY ROOM
ข้ อมูลทัว่ ไป (General Information)
- ไปรษณียภัณฑ์ (Parcel post)
- หมายเลขโทรศัพท์ (Emergency call)
- แผนที่หอพัก (Map)
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ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นสถาบันที่มีปณิธานมุง่ มัน่ ในการสัง่ สมเสาะแสวงหา
และพัฒนาความรู้ ให้ เกิดความเจริ ญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้ อมด้ วยวิชาการ
จริ ยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็ นผู้ชี ้นาทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริ ญ และความเป็ นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์
กองกิ จการนิ สิตเป็ นหน่วยงานที่ สามารถดาเนิ นภารกิ จ ด้ านการจัดบริ การและ
สวัสดิการ ให้ แก่นิสิตในระดับที่ได้ มาตรฐาน ส่งเสริ มกิจกรรมนิสิตเพื่อเอื ้ออานวยต่อ การ
สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ แก่ นิ สิ ต และการจัด การโครงการพัฒ นานิ สิ ต ได้
สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหอพัก
1. เพื่อให้บริการด้านทีพ่ กั ทีส่ ะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทีด่ ี เอือ้ อานวยแก่นิสติ ทัง้ ด้านการเรียนและทีพ่ กั อาศัย
3. เพื่อจัดบริการต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
4. เพื่อจัดการพัฒนานิสติ ในด้านต่างๆ

1

งานกิ จกรรมนิ สิต

-หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรนิสติ
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
องค์การบริหาร องค์การ
นิสติ และสภาผูแ้ ทน
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา

- หน่วยการเงิน
- หน่วยแผนงาน
และงบประมาณ
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- หน่วยบุคคล
- หน่วยประกัน
คุณภาพ
-หน่วยสอบสวนและ
ระเบียบวินยั นิสติ
- หน่วยส่งเสริมและสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันนิสติ
- หน่วยพัฒนาศักยภาพ
นิสติ
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ สังคมและจิตอาสา
- หน่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
และคุณธรรมนิสติ

งานวิ นัยและพัฒนา
ศักยภาพนิ สิต

ศาสตร์สถิ ตย์

งานหอพัก

- หน่วยหอพักชาย
- หน่วยหอพักหญิง
-หน่วยจัดหางานและ
ฐานข้อมูลเพือ่ การมีงานทา - หน่วยสารสนเทศหอพัก
- หน่วยให้คาปรึกษาเพือ่ - หน่วยอาคารและสถานที่
- หน่วยหอพักซอย
พัฒนาคุณภาพชีวติ นิสติ
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนา พหลโยธิน 45
ทักษะอาชีพนิสติ
- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยกองทุนเงินให้กยู้ มื
เพือ่ การศึกษา
-หน่วยบริการนิสติ พิการ
อาคารเทพ
- หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานแนะแนว
และจัดหางาน

กองกิ จการนิ สิต

ิ
โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน กองกิจการนิสต

งานธุรการ

2

- หน่วยประมวลผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- หน่วยกองทุนสวัสดิ
ภาพนิสติ
- หน่วยวิชาทหาร
- หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยอาคารกิจการ
นิสติ
- หน่วยบริการนิสติ
นานาชาติ

งานบริการและ
สวัสดิ การ

โครงสร้างการบริหารจัดการหอพักซอยพหลยิน 45

รองอธิ การบดี
ผูอ้ านวยการกองกิ จการนิ สิต
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกองกิ จการนิ สิต
หัวหน้ างานหอพัก

ผูจ้ ดั การอาคารหอพักซอยพหลโยธิ น 45

งานบริ หารทัวไป
่

การเงิ นและบัญชี

ธุรการ

ช่างเทคนิ ค

3

ประวัตห
ิ อพัก
อาคารหอพักพุทธชาด (หอพักหญิง) อาคารหอพักหลังที่ 1 ซอยพหลโยธิน 45
เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 โดยใช้ เงิน
งบประมาณโครงการพิเศษเพื่อการสนับสนุนการลงทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด จานวนเงินทังสิ
้ ้น
111,360,000 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 7 ชัน้ จานวนห้ องพัก 126 ห้ อง
รองรับนิสิตได้ 504 คน
อาคารหอพักขจีนุช (หอพักหญิง) อาคารหอพักหลังที่ 2 ซอยพหลโยธิน 45
ก่อสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสานักงานและที่พกั สาหรับนิสิต เริ่ มก่อสร้ างขึ ้นเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2553 แล้ วเสร็ จ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยใช้ งบประมาณเงินกู้จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด จานวนเงินทังสิ
้ ้น 99,498,000
บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 12 ชัน้ มีพื ้นที่ทงหมดรวม
ั้
7,100 ตารางเมตร
ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับนิสิต จานวน 109 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 436 คน

อาคารหอพักลีลาวดี (หอพักหญิง) อาคารหอพักหลังที่ 3 ซอยพหลโยธิน 45
เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โดยใช้ งบประมาณโครงการพิเศษเพื่อการสนับสนุนการลงทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 121,324,040 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 8 ชัน้
ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับนิสิต จานวน 104 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 416 คน
อาคารหอพักเฟื่ องฟ้า (หอพักหญิง) อาคารหอพักหลังที่ 4 ซอยพหลโยธิน 45
เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดย
ใช้ งบประมาณโครงการพิเศษเพื่อการสนับสนุนการลงทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด จานวนเงินทังสิ
้ ้น
132,660,000 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 8 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับ
นิสิต จานวน 104 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 416 คน
4

ประวัตห
ิ อพัก (ต่อ)
อาคารหอพักสุพรรณิการ์ (หอพักหญิง) อาคารหอพักหลังที่ 5 ซอยพหลโยธิน
45 เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โดยใช้ งบประมาณในโครงการจัดหาอาคารโดยสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวนเงินทังสิ
้ ้น 150,800,000 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสูง 8 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับนิสิต จานวน 104 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 416 คน
อาคารหอพักแสงจันทร์ (หอพักชาย) อาคารหอพักหลังที่ 6 ซอยพหลโยธิน 45
เริ่ มก่อสร้ าง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
โดยใช้ งบประมาณในโครงการจัดหาอาคารโดยสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวนเงินทังสิ
้ ้น 150,350,000 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสูง 8 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับนิสิต จานวน 104 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 416 คน
อาคารหอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ) อาคารหอพักหลังที่ 7 ซอยพหลโยธิน
45 เริ่ มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
โดยใช้ งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการก่อสร้ าง จานวนเงินทังสิ
้ ้น
166,900,000 บาท เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสูง 7 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องพักสาหรับ
นิสิต จานวน 144 ห้ อง รองรับนิสิตได้ 288 คน

5

ประกาศ และข้อบังคับที่สาคัญ
สาหรับนิสิตหอพัก

ประกาศกองกิจการนิสิต
เรื่อง ระเบียบว่ าด้ วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2558

เพื่อให้ การบริ หารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ อีกทังส่
้ งเสริ มความมีระเบียบวินยั ของการใช้ ชีวิต
ร่วมกัน ภายใต้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามภายในหอพัก จึงให้ วาง
ระเบียบไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยหอพักนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกคาสัง่ ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับอื่นใดที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
“งานหอพัก” หมายความว่า งานหอพัก กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
“หอพัก” หมายความว่า หอพักนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
“หัวหน้ างานหอพัก” หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่กองกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานหอพัก
“นิสิต” หมายความว่า นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ผู้พักอาศัย” หมายความว่า นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรื อบุคคลอื่น
ที่ได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ เข้ าพักอาศัยภายในหอพัก
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หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์
ข้ อ 5 มหาวิทยาลัยจัดสร้ างหอพักขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
5.1 เพื่อให้ ความช่วยเหลือนิสติ ที่มีภมู ิลาเนาต่างจังหวัด หรื อนิสติ ซึง่ ขาดที่พกั
อาศัยอันเอื ้ออานวยต่อการศึกษา
5.2 เพื่อให้ นิสติ ได้ มีโอกาสรับการฝึ กฝนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ร่วมกัน เคารพสิทธิซงึ่ กันและ
กัน มีน ้าใจและมีความสามัคคี รู้จกั รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวม
หมวดที่ 2
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการรับพิจารณาเข้ าพักอาศัยภายในหอพัก
ข้ อ 6 ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตอ่ ไปนี ้ เป็ นผู้มีสทิ ธิที่จะได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าพักอาศัยภายใน

หอพัก
6.1 นิสติ ซึง่ ขาดที่พกั อาศัยอันเอื ้ออานวยต่อการศึกษา โดยได้ รับการพิจารณาและ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยให้ มีสทิ ธิเข้ าพัก และได้ ชาระค่าธรรมเนียมหอพักตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยแล้ ว
6.2 บุคคลที่มีความจาเป็ นและได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
ผู้ท่ ไี ม่ มีสิทธิ์เข้ าพักอาศัยภายในหอพัก
ข้ อ 7 บุคคลต่อไปนี ้ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้ รับการพิจารณาเข้ าอยูใ่ นหอพัก
7.1 นิสติ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ หรื อนิสติ ที่ไม่มีภารกิจตามที่
คณะต้ นสังกัดกาหนด
7.2 นิสติ ผู้ที่ถกู มหาวิทยาลัยสัง่ พักการศึกษาหรื ออนุญาตให้ ลาพักการศึกษา และ
อยูร่ ะหว่างช่วงเวลาของการถูกสัง่ พักหรื อลาพักการศึกษา ตามแต่กรณี
7.3 นิสติ ผู้ที่หมดสถานภาพการเป็ นนิสติ
7.4 นิสติ ผู้ที่ถกู ลงโทษเพิกถอนการอนุญาตให้ เข้ าพักอาศัยภายในหอพัก
7.5 ผู้ที่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
หมวดที่ 4
ข้ อปฏิบัติสาหรับผู้พักอาศัยภายในหอพัก
ข้ อ 8 ผู้ที่ได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าพักอาศัยภายในหอพัก ต้ องเข้ าพักภายใน 7 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ เข้ าพัก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์
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ข้ อ 9 การปฏิบตั ิระหว่างพักอาศัย
9.1 ผู้พกั อาศัยต้ องเข้ าพักในหอพักและห้ องพักตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 งานหอพักสามารถกาหนดจานวนผู้พกั อาศัยในห้ องพักได้ ตามความเหมาะสม
9.3 ผู้พกั อาศัยต้ องชาระค่าธรรมเนียมหอพักตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.4 การยกเว้ นค่าธรรมเนียมหอพักต้ องได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรื อรอง
อธิการบดีที่ได้ รับมอบหมาย
9.5 ผู้พกั อาศัยต้ องรับผิดชอบทรัพย์สนิ ภายในหอพัก หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทาของตนต้ องชดใช้ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.6 ผู้พกั อาศัยต้ องช่วยกันรักษาความสะอาด ดูแลรักษาอาคาร ทรัพย์สนิ
ตลอดจนอุปกรณ์อานวยความสะดวกภายในหอพักให้ คงสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
9.7 ผู้พกั อาศัยต้ องใช้ ไฟฟ้ า น ้าประปาในหอพักอย่างประหยัด
9.8 ผู้พกั อาศัยต้ องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สนิ ส่วนตัวของตนเอง หากมีการสูญหาย
เกิดขึ ้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
9.9 ผู้พกั อาศัยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเพื่อความสงบเรี ยบร้ อยภายในหอพัก
9.10 ผู้พกั อาศัยต้ องแสดงบัตรประจาตัวนิสติ หอพักกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบทุก
ครัง้ ก่อนเข้ าไปภายในบริ เวณหอพัก
9.11 ผู้พกั อาศัยต้ องไม่ให้ บคุ คลอื่นที่มิได้ อาศัยอยูใ่ นหอพัก เข้ าพักภายในห้ องพัก
โดยเด็ดขาด
9.12 ผู้พกั อาศัยต้ องไม่ประพฤติและกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดเป็ นที่ราคาญแก่
เพื่อนร่วมห้ องหรื อห้ องพักใกล้ เคียง หรื อกระทาสิง่ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สถานที่พกั
อาศัย หรื ออาจเป็ นอันตรายแก่บคุ คลที่อยูใ่ กล้ เคียง และไม่กระทาหรื อให้ ผ้ อู ื่นกระทาการอัน
เป็ นสิง่ ผิดกฎหมายในสถานที่พกั อาศัย
9.13 ผู้พกั อาศัยต้ องรักษามารยาทและระเบียบวินยั อันดี
9.14 ผู้พกั อาศัยต้ องรักษาเครื่ องนอนและอุปกรณ์อื่นๆ ที่งานหอพักจ่ายเป็ น
รายบุคคลให้ สะอาดและคงสภาพเรี ยบร้ อย
9.15 ผู้พกั อาศัยต้ องรักษาความสะอาดเรี ยบร้ อยและไม่ทาความสกปรกทังภายใน
้
และภายนอกหอพัก
9.16 ผู้พกั อาศัยที่มีความประสงค์กระทาการใดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใน
บริ เวณหอพักจะต้ องได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.17 ผู้พกั อาศัยที่ต้องการซัก ตาก หรื อรี ดเสื ้อผ้ า ให้ ดาเนินการเฉพาะในสถานที่ที่
งานหอพักกาหนดให้ เท่านัน้
9.18 ผู้พกั อาศัยจะรับรองแขกที่มาเยี่ยมได้ เฉพาะในสถานที่ และช่วงเวลาที่งาน 9
หอพักกาหนดให้ เท่านัน้

ข้ อ 10 การปฏิบตั ิระหว่างปิ ดภาคการศึกษา
10.1 ผู้พกั อาศัยต้ องคืนทรัพย์สนิ ที่เบิกไว้ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
10.2 ผู้พกั อาศัยต้ องขนย้ ายทรัพย์สนิ ส่วนตัวออกจากห้ องพัก หรื อเก็บในสถานที่ที่
งานหอพักกาหนดให้ รวมทังต้
้ องติดต่อรับคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่ปฏิบตั ิตาม
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในทรัพย์สนิ นัน้

หมวดที่ 5
การเปลี่ยนแปลง การโยกย้ ายห้ องพักหรื อหอพัก และการลาออกจากหอพัก
ข้ อ 11 นิสติ ที่ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงหรื อโยกย้ ายห้ องพักหรื อหอพัก ต้ องได้ รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยจึงจะทาการเปลีย่ นแปลงหรื อโยกย้ ายห้ องพักได้
ข้ อ 12 นิสติ ไม่สามารถโอนสิทธิการอยูห่ อพักให้ กบั ผู้อื่นไม่วา่ กรณีใดๆ
ข้ อ 13 นิสติ ที่ประสงค์จะลาออกจากหอพักต้ องยื่นใบลาออกต่อมหาวิทยาลัย หากไม่ยื่น
ตามที่กาหนดจะถือว่านิสติ มีรายชื่อพักอาศัยและต้ องชาระค่าธรรมเนียม หากไม่ชาระจะถือเป็ น
หนี ้สินค้ างชาระกับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6
การดาเนินและเข้ าร่ วมกิจกรรมของผู้พักอาศัยภายในหอพัก
ข้ อ 14 นิสติ ที่พกั อาศัยภายในหอพัก จะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยร้ องขอ
ข้ อ 15 ผู้พกั อาศัยจะจัดกิจกรรมชุมนุมพบปะสังสรรค์รื่นเริ งใดๆ ภายในบริ เวณหอพัก
ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7
อัตราค่ าธรรมเนียมหอพักและค่ าปรั บต่ างๆ
ข้ อ 16 อัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าปรับต่างๆ ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ 8
ข้ อห้ ามหอพัก
ข้ อ 17 ห้ ามลักทรัพย์ของผู้อื่น
ข้ อ 18 ห้ ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 19 ห้ ามนาอาวุธ หรื อวัตถุระเบิดเข้ ามา หรื อมีไว้ ในครอบครอง ภายในบริ เวณหอพัก
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ข้ อ 20 ห้ ามเสพหรื อมีไว้ ครอบครอง ซึง่ สุรา ยาเสพติดให้ โทษ และของมึนเมาทุกชนิด
ภายในหอพัก
ข้ อ 21 ห้ ามสูบบุหรี่ ภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 22 ห้ ามบุคคลซึง่ มิได้ อาศัยอยูใ่ นหอพัก หรื อบุคคลต่างเพศเข้ าไปภายในบริ เวณ
หอพัก ยกเว้ นผู้ที่ได้ รับอนุญาตจากงานหอพัก
ข้ อ 23 ห้ ามประกอบอาหารภายในหอพัก เว้ นแต่มีกรณีมีความจาเป็ นและได้ รับ
อนุญาตจากงานหอพัก
ข้ อ 24 ห้ ามใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ าที่มีกาลังไฟฟ้ าสูงเกินกว่า 100 วัตต์ เว้ นแต่กรณีมีความ
จาเป็ นและได้ รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้ อ 25 ห้ ามนาก๊ าซหรื อเชื ้อเพลิงที่ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อเกิดอัคคีภยั มาไว้ ภายใน
บริ เวณหอพัก
ข้ อ 26 ห้ ามประพฤติตนเสือ่ มเสียในทางชู้สาวภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 27 ห้ ามเล่นการพนัน และครอบครองอุปกรณ์การเล่าการพนันทุกชนิด
ข้ อ 28 ห้ ามกระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อความไม่สงบภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 29 ห้ ามกระทาการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่อาคารหอพัก รวมทังทรั
้ พย์สนิ
และอุปกรณ์ที่ใช้ ภายในหอพัก
ข้ อ 30 ห้ ามถอดถอนดัดแปลง โยกย้ ายหรื อต่อเติมอุปกรณ์ทกุ ชนิดที่เป็ นของใช้ ประจา
หอพัก
ข้ อ 31 ห้ ามนาอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีไว้ เพื่อส่วนรวม นาไปใช้ เฉพาะส่วนตัว
ข้ อ 32 ห้ ามเก็บยานพาหนะทุกชนิดไว้ บนหอพัก ยกเว้ นสถานที่ที่งานหอพักกาหนดให้
เท่านัน้
ข้ อ 33 ห้ ามติดประกาศเอกสารหรื อแผ่นปลิวโฆษณาใดๆ ภายในบริ เวณหอพัก ยกเว้ น
สถานที่ที่งานหอพักกาหนดให้ เท่านัน้
ข้ อ 34 ห้ ามเลี ้ยงสัตว์ทกุ ชนิดภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 35 ห้ ามนิสติ ประพฤติตนอันเป็ นการขัดต่อกฎหมายบ้ านเมืองภายในบริ เวณหอพัก
ข้ อ 36 ห้ ามมีไว้ ซงึ่ กุญแจหรื อวัตถุอื่นใดที่สามารถเปิ ดเข้ าไปภายในห้ องพักผู้อนื่ ได้
ข้ อ 37 ห้ ามวางสิง่ ของส่วนตัวไว้ บริ เวณหน้ าห้ องพัก และพื ้นที่สว่ นรวม
ข้ อ 38 ห้ ามเจาะ ตอกด้ วยตะปูหรื ออุปกรณ์อื่นใดบนฝาผนัง
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หมวดที่ 9
บทลงโทษ
ข้ อ 39 นิสติ ที่ฝ่าฝื นระเบียบนี ้ ให้ ลงโทษตามควรแก่กรณีแห่งความผิด ดังนี ้
39.1 ตักเตือนด้ วยวาจา
39.2 ตักเตือนด้ วยลายลักษณ์อกั ษร
39.3 ตัดสิทธิ์การอยูห่ อพัก
39.4 ลงโทษตามระเบียบข้ อบังคับด้ านวินยั นิสติ
ข้ อ 40 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการพักอาศัยภายในหอพัก ให้ ดาเนินการขนย้ ายทรัพย์สนิ
ส่วนตัวออกจากหอพักภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ ง หากไม่ดาเนินการตามระยะเวลา
ที่กาหนด มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิขนย้ ายทรัพย์สนิ ส่วนตัวออกจากหอพัก โดยไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่เกิดความเสียหาย
ข้ อ 41 ผู้พกั อาศัยกระทาความผิดในบริ เวณหอพัก ที่มิได้ บทบัญญัติเป็ นข้ อห้ ามหรื อ
ข้ อบังคับที่จะลงโทษตามระเบียบนี ้ได้ หากงานหอพักพิจารณาเห็นว่าเข้ าลักษณะเป็ นความผิด
อาญาแผ่นดินหรื อความผิดทัว่ ไปในข้ อบังคับว่าด้ วยการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ หวั หน้ างานหอพักมีอานาจเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ข้ อ 42 ผู้พกั อาศัยที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ งานหอพักสามารถตัดสิทธิการอยูห่ อพักได้
ข้ อ 43 ผู้พกั อาศัยต้ องทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ทุกประการ ห้ ามมิให้ มี
การละเมิดโดยจะอ้ างว่าไม่ทราบระเบียบนี ้ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
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ประกาศกองกิจการนิสิต
เรื่อง การชาระค่ าธรรมเนียมหอพัก ค่ าประกันของเสียหาย ค่ าสาธารณูปโภคและ
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ของหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45
เพื่อให้ การดาเนินงานของการจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยจึงให้ นิสติ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ นิสติ ชาระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราที่กาหนดเต็มจานวน ภายในช่วงเวลา
ที่กาหนดไว้ หากพ้ นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. นิสติ ที่เข้ าพักอาศัย จะต้ องชาระค่าประกันของเสียหายตามอัตราที่กาหนด และ
จะได้ รับคืนเมื่อนิสติ ยื่นคาร้ องไม่ประสงค์จะพักอาศัยภายในหอพัก และขอคืนเงินค่าประกัน
ของเสียหาย และนิสติ จะได้ รับคืนหลังจากที่ได้ มีการตรวจสอบการค้ างชาระหรื อไม่มีวสั ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ภายในห้ องพักชารุดเสียหายหรื อสูญหาย
3. นิสติ ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในห้ องพักเดียวกัน จะต้ องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ จริ ง
ตามอัตราที่กาหนด และต้ องชาระภายในช่วงเวลาที่ระบุ
4. นิสติ ที่ชาระค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภคไม่ตรงตามกาหนดเวลา จะต้ องชาระ
ค่าปรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
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ประกาศกองกิจการนิสิต
เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดภายในห้ องพัก
เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริ เวณ
ห้ องพักของนิสติ และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้เข้ าพักอาศัยภายในบริ เวณหอพัก จึงให้ นิสติ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. นิสติ จะต้ องช่วยกันดูแลสิง่ ของและอุปกรณ์เครื่ องนอน ตลอดจนเครื่ องใช้ ของส่วนรวม
ให้ อยูใ่ นสภาพดีและไม่เสียหาย ถ้ าหากปรากฏว่าชารุดเสียหายโดยเจตนาหรื อความประมาท
เลินเล่อของนิสติ คนใดผู้นนจะต้
ั ้ องรับผิดชอบและชดใช้ ร่วมกัน
2. นิสติ จะต้ องมีหน้ าที่ในการทาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย บริ เวณ
หอพัก ภายในห้ องพัก และบริ เวณโดยรอบให้ สะอาดอยูเ่ สมอ
2.1 จัดแบ่งหน้ าที่ในการทาความสะอาดในห้ องของตนเอง และเก็บอุปกรณ์เครื่ องใช้
ส่วนตัวให้ เป็ นระเบียบ
2.2 จัดวางรองเท้ าในห้ องพักให้ เป็ นระเบียบ
2.3 การทิ ้งขยะให้ นาทิ ้งลงในถังที่จดั เตรี ยมไว้
3. นิสติ จะต้ องให้ ความร่วมมือในการเข้ าตรวจสอบภายในห้ องพักเดือนละครัง้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2553

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
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ประกาศกองกิจการนิสิต
เรื่อง การนาบุคคลภายนอกเข้ าบริเวณภายในหอพัก
เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเกี่ยวกับการนาบุคคลภายนอกเข้ ามาบริ เวณ
ภายในหอพัก จึงให้ นิสติ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. นิสติ ที่นาบุคคลภายนอกเข้ ามาบริ เวณภายในหอพัก สามารถอยูภ่ ายในบริ เวณหอพัก
ได้ ไม่เกินเวลา 21.00 น.
2. ห้ ามนิสติ หอพักนาบุคคลภายนอกขึ ้นบนอาคารหอพัก
3. นิสติ หอพักก่อนขึ ้นบนอาคารหอพักต้ องแสดงบัตรหอพักทุกครัง้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2553

(นายประหยัด สุตเศวต)
ผู้อานวยการกองกิจการนิสติ
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อัตราค่าปรับต่าง ๆ

ค่าปรับ
กรณีชาระล่าช้ า

ค่าห้ องพัก

ชาระค่าปรับ

50 บาท / วัน

ค่าไฟฟ้าและ
ค่าประปา

ชาระค่าปรับ

30 บาท / วัน

ค่าบริการลืมกุญแจ

ชาระค่าบริการ 20 บาท / ครัง้

ค่าทาบัตรหอพักใหม่

ชาระค่าบริการ 20 บาท / ครัง้

ค่าคีย์การ์ ด

ชาระค่าบริการ 100 บาท / ใบ

หมายเหตุ ใบเสร็จติ ดต่อรับได้ที่เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัยประจาหอพัก
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การสมัครเข้าอยู่หอพัก
วิ ธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง (กรณีนิสติ ไทย)
2. สมัครผ่านคณะ หรือศูนย์ศกึ ษานานาชาติ
(กรณีนิสติ ต่างชาติหรือนักวิจยั )

เอกสารประกอบการสมัคร

- ใบสมัครหอพัก
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
- ใบ KU2 (กรณีนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1 ใช้ใบ ปพ.)
- หนังสือรับรองจากทางคณะหรือมหาวิทยาลัย
(กรณีนิสติ ต่างชาติ)
- สาเนา Passport (กรณีนิสติ ต่างชาติ)

การเลือกห้องพัก

นิสติ สามารถเลือกห้องพักได้ตามทีห่ อพักกาหนดไว้

การใช้ครุภณ
ั ฑ์ในห้องพัก

นิสติ ต้องใช้ครุภณ
ั ฑ์ในส่วนของตนเองด้วยความ
ระมัดระวัง และหากครุภณ
ั ฑ์เกิดชารุด เสียหาย นิสติ
ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทุกประการ

การใช้ครุภณ
ั ฑ์ของหอพัก

นิสติ ต้องช่วยกันดูแลรักษาครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ของหอพัก

การย้ายห้องพัก

1. นิสติ ยื่นคาร้องขอย้ายห้องพักทีส่ านักงาน
2. สานักงานนัดหมาย เพื่อสอบถามถึงสาเหตุการย้ายห้อง
3. หากนิสติ ได้รบั อนุญาตให้ทาการย้าย นิสติ สามารถย้าย
ได้ในช่วงต้นเดือน

การย้ายออกจากหอพัก

1. นิสติ ยื่นคาร้องแจ้งย้ายออกจากหอพัก ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน
2. ในวันทีน่ ิสติ ย้ายออกจากหอพัก สานักงานจะทาการ
ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ภายในห้องพัก
3. นิสติ ต้องคืนกุญแจห้องพัก กุญแจตู้ กุญแจโต๊ะ
คียก์ าร์ด และบัตรหอให้สานักงาน
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กาหนดเวลาการเปิด - ปิดหอพัก
หลักเกณฑ์การเปิ ด – ปิ ดประตูหอพัก
- ประตูหอพักเปิ ดเวลา 05.00 น. และปิ ดเวลา 23.00 น.
- นิสติ ต้องแสดงบัตรหอพักต่อเจ้าหน้าทีร่ ปภ. ทุกครัง้ เมื่อเข้าหอพัก
หลักเกณฑ์การเข้า – ออกระหว่างการปิ ดประตูหอพัก
1. นิสติ ทีม่ ภี ารกิจสาคัญ หรือจาเป็ นต้องออกจากหอพักก่อนเวลาเปิ ดหอพักหรือ
กลับเข้าหอพักหลังเวลาปิ ดหอพัก
- กรณีทเ่ี ป็ นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือสโมสรนิสติ นิสติ หอพักต้องนา
เอกสารจากทางมหาวิทยาลัยหรือสโมสรนิสติ มายื่นทีส่ านักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ทาการ
- กรณีเป็ นกิจกรรมหรือภารกิจส่วนตัว นิสติ ต้องเขียนใบคาร้องทีส่ านักงาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
2. นิสติ ทีไ่ ม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้า และประสงค์จะออกจากหอพัก นิสติ ต้องขอ
อนุญาตจากอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาชัน้ และนาบัตรหอพักพร้อมใบอนุญาตจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาประจาชัน้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ปภ. เพื่อตรวจสอบ นิสติ จึงจะออกจากหอพักได้
3. ห้ามนิสติ ใช้ประตูหนีไฟสาหรับการผ่านเข้า – ออกหอพักโดยเด็ดขาด
(เนื่องจากประตูดงั กล่าวมีไว้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านัน้ )

เวลาเปิดประตู 05.00 น.

เวลาปิดประตู 23.00 น.

18

ข้อปฏิบตั ิ ของนิสิตหอพัก
1. นิสติ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังและประกาศต่
่
างๆ ของ
มหาวิทยาลัย และกองกิจการนิสติ (งานหอพัก) อย่างเคร่งครัด เชื่อฟงั คาสัง่ และคาตักเตือน
ของผูอ้ านวยการกองกิจการนิสติ ผูจ้ ดั การอาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 เจ้าหน้าทีห่ อพัก
และอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาหอพักทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบ
2. นิสติ ต้องเข้า-ออกหอพักตามเวลาทีท่ างหอพักกาหนด คือ เวลา 05.00 น. ถึง
23.00 น. โดยกองกิจการนิสติ (งานหอพัก) ได้กาหนดขัน้ ตอน และระเบียบการเข้าหอพัก
หลังเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
2.1 นิสติ ทีม่ คี วามจาเป็ นไม่วา่ กรณีใดๆ ทีเ่ ข้าหอพักเกินเวลาทีก่ าหนด จะต้องมี
หนังสือขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้องได้รบั การรับรองจากคณะของนิสติ กรณี
นิสติ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ งค์การนิสติ สภานิสติ ชมรม สโมสรนิสติ หรือจัดกิจกรรมทีม่ คี วาม
จาเป็ นต้องเข้าหอพักเกินเวลาทีก่ าหนดให้องค์การนิสติ สภานิสติ ชมรม สโมสรนิสติ
ทาหนังสือขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ านวยการกองกิจการนิสติ หรือผูท้ ่ี
ผูอ้ านวยการฯ มอบหมาย ทัง้ นี้ให้แจ้งรายชือ่ นิสติ คณะ ชัน้ ปี และหอพักด้วย โดยนิสติ
จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2.2 ในกรณีทน่ี ิสติ เข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. โดยไม่มหี นังสือขออนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร กองกิจการนิสติ (งานหอพัก) จะพิจารณาดาเนินการดังนี้
2.2.1 เข้าหอพักล่วงเวลาได้ 3 ครัง้ ต่อหนึ่งเดือน
2.2.2 เข้าหอล่วงเวลาเกิน 3 ครัง้ ต่อหนึ่งเดือน ทางสานักงานจะทาการ
เรียกพบนิสติ เพื่อสอบถามถึงสาเหตุทเ่ี ข้าหอพักล่วงเวลา และช่วยหาแนวทางปฏิบตั ิ
ในการเข้าหอล่วงเวลาครัง้ ต่อไป
2.3 การพิจารณาการเข้าพักของนิสติ ทุกคณะทุกชัน้ ปี ให้ใช้ระบบเดียวกัน
โดยให้พจิ ารณาตามจานวนห้องพักทีว่ ่าง
2.4 นิสติ เข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. ให้นิสติ ลงชื่อทีโ่ ต๊ะรปภ. พร้อมแสดงบัตร
หอพักทุกครัง้
2.5 กรณีนิสติ ประสงค์ออกจากหอพักหลังเวลาทีก่ าหนด (23.00น.) ให้นิสติ ปฏิบตั ดิ งั นี้
2.5.1 นิสติ ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาชัน้
2.5.2 นิสติ นาใบขออนุญาตออกจากหอพักจากอาจารย์ทป่ี รึกษามาแสดง
ทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ปภ. เพื่อตรวจสอบต่อไป
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ข้อปฏิบตั ิ ของนิสิตหอพัก (ต่อ)
3. นิสติ ต้องระมัดระวัง ดูแลทรัพย์สนิ ของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตูแ้ ละล็อคกุญแจ
ให้เรียบร้อย และปิ ดล็อคประตูหอ้ งทุกครัง้ ทีอ่ อกจากห้องพัก
4. นิสติ ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องพัก และบริเวณพืน้ ที่
ส่วนกลาง เช่น ห้องสุขา ห้องดูโทรทัศน์ ห้องอ่านหนังสือ เป็ นต้น
5. นิสติ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครัง้ ทีม่ าติดต่อสานักงาน
6. นิสติ ต้องใช้ไฟฟ้าและประปาอย่างประหยัด
7. นิสติ ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีห่ อพักจัดขึน้ เพื่อพัฒนานิสติ
8. นิสติ สามารถแจ้งเหตุการณ์ผดิ ปกติ หรือเหตุการณ์เจ็บปว่ ยฉุกเฉินได้ตลอด
24 ชม. ทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาประจาชัน้ และทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ปภ.
 การป้ องกันทรัพย์สินของนิ สิตสูญหายในหอพัก
1. นิสติ ไม่ควรเก็บเงินสดจานวนมากไว้กบั ตัวเองและในห้องพัก ควรฝากธนาคาร
และถอนออกมาใช้เท่าทีจ่ าเป็ น เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีตู้ ATM ไว้บริการ
2. เก็บของมีค่าไว้ในตูแ้ ละล็อคกุญแจ ให้เรียบร้อย และปิ ดล็อคประตูหอ้ งทุกครัง้
ทีอ่ อกจากห้องพัก
3. หากนิสติ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บทรัพย์สนิ มีค่าไว้ในห้องพัก ไม่ควรให้ผอู้ ่นื
ทราบว่าเก็บทรัพย์สนิ มีค่าไว้ทใ่ี ด
4. หากพบบุคคลแปลกหน้าหรือผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมน่าสงสัยให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีท่ นั ที
 กรณี ทรัพย์สินของนิ สิตสูญหายในหอพัก
ให้นิสติ ตรวจสอบภายในห้องพักของตนเอง หรือสอบถามเพื่อนร่วมห้องว่าเห็น
ทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายหรือไม่ หากตรวจสอบและสอบถามเพือ่ นร่วมห้องแล้วไม่มใี ครพบเห็น
ให้นิสติ ดาเนินการดังนี้
1. ให้นิสติ รีบแจ้งทรัพย์สนิ สูญหาย พร้อมรายละเอียดและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ทีส่ านักงาน
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ข้อปฏิบตั ิ ของนิสิตหอพัก (ต่อ)
2. หากนิสติ ประสงค์จะเดินทางไปแจ้งความทีส่ ถานีตารวจ ให้นิสติ แจ้งกาหนด
วัน-เวลาทีพ่ ร้อมในการเดินทางต่อสานักงาน โดยสานักงานจะอานวยความสะดวกใน
การเดินทางให้กบั นิสติ
3. กรณีนิสติ ประสงค์จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิ ดทีห่ อพัก ให้นิสติ เขียน
ใบคาร้องทัวไป
่ และยื่นทีส่ านักงานเพื่อดาเนินการประสานผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป
4. หากนิสติ ประสงค์ตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หายในห้องพักผูอ้ ่นื ให้นิสติ แจ้ง
สานักงานเพื่อประสานขอเข้าห้องพัก และเพื่อร่วมการตรวจสอบ
 การแต่งกาย นิ สิตต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
1. ถ้าแต่งกายในชุดนิสติ จะต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. ไม่สวมชุดนอนหรือชุดทีไ่ ม่สภุ าพไปบริเวณชัน้ ล่าง โรงอาหาร หรือสานักงาน
 การประหยัดพลังงาน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสานึกทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม นิสติ หอพักควรตระหนัก
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีท่ น่ี ิสติ ทุกคนต้องช่วยกัน เช่น
1. ช่วยกันปิ ดน้า - ไฟเมื่อไม่ใช้ประโยชน์
2. ขึน้ – ลง ชัน้ เดียวใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ต์
 การดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก
เป็ นหน้าทีข่ องนิสติ ทีต่ อ้ งดูแลรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องพัก (หน้าห้อง ภายในห้อง และหลังห้องพัก) โดยสานักงานและอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาชัน้
จะมีการตรวจห้องพักนิสติ เทอมละ 1 ครัง้ ดังนัน้ นิสติ ต้องทาความสะอาดห้องพักอยู่เสมอ
 การเก็บรองเท้าหน้ าห้องพัก
นิสติ ควรวางรองเท้าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ห้ามวางรองเท้าหน้าห้องพัก
โดยเด็ดขาด เพราะไม่สะดวกในการทาความสะอาดของแม่บา้ น และจะมีการตรวจเช็คทุกวัน
หากพบว่านิสติ ห้องใดไม่ปฏิบตั ติ ามวางรองเท้าไว้หน้าห้องพัก แม่บา้ นจะเก็บทิง้ ทันที
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ข้อปฏิบตั ิ ของนิสิตหอพัก (ต่อ)
 การตากผ้าพาดขอบระเบียบ
ห้ามนิสติ ตากผ้าหรือวางสิง่ ของพาดขอบระเบียงออกมาด้านนอก เพราะจะทาให้เกิด
ทัศนะอุดจาด เมื่อมองจากด้านนอก ดังนัน้ นิสติ ควรตากผ้าในทีท่ ห่ี อพักจัดเตรียมไว้ให้
 การใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้ า
1. อุปกรณ์ไฟฟ้าทีอ่ นุญาตให้นามาใช้ในห้องพักคือ พัดลม เครื่องเสียงขนาดย่อม
เครื่องเปา่ ผม เตารีด
2. หากนิสติ นาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ นอกเหนือจากทีอ่ นุญาตไว้แล้ว เช่น คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สแกนเนอร์ ปริน๊ เตอร์ เข้ามาใช้ในห้องพัก นิสติ ต้อง
รับผิดชอบชาระค่ากระแสไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้ จริง และต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
3. ห้ามประกอบอาหารภายในห้องพักโดยเด็ดขาด เพราะอาจทาให้เกิดอัคคีภยั
 การติ ดตามอ่านประกาศของหอพัก
นิสติ ต้องติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศเรียกพบนิสติ ของสานักงาน
อย่างสม่าเสมอทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ทราบและปฏิบตั ติ ามได้ถูกต้องและไม่เกิดผล
เสียตามมา
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สิ่งอานวยความสะดวก

สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก
 เตียงเดีย่ ว (3.5 ฟุต) / ทีน่ อน
 ตูเ้ สือ้ ผ้า คนละ 1 ตู้
 โต๊ะเขียนหนังสือ / เก้าอี้ คนละ 1 ชุด
 ตูว้ างรองเท้า (หอที่ 3 - 6)
 ห้องน้า ห้องสุขา
 เครือ่ งปรับอากาศ
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สิ่งอานวยความสะดวกส่วนกลาง
 Wireless Internet

 ร้านซัก อบ รีด

 โทรทัศน์ (ส่วนกลาง)

 ร้านเครือ่ งซักผ้าหยอดเหรียญ

 ห้อง Study Room

 ร้านอาหาร

 ลิฟต์

 ร้านอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

 ตูน้ ้าดื่ม

 ร้านสะดวกซือ้

25

ข้อกาหนดการใช้ห้อง STUDY ROOM
1. ห้ามบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่นิสติ หอพักใช้หอ้ ง STUDY ROOM โดยไม่ได้รบั
อนุญาต
2. ห้ามนาอาหาร และเครือ่ งดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้อง
STUDY ROOM
3. ห้ามส่งเสียงดัง
4. ห้ามนาโต๊ะ และเก้าอีอ้ อกนอกบริเวณห้อง
5. ห้ามจอง และวางสิง่ ของต่างๆไว้ภายในห้อง
6. ห้ามนอนในห้อง STUDY ROOM ใช้สาหรับอ่านหนังสือเท่านัน้
7. ปิดไฟและเครือ่ งปรับอากาศทุกครัง้ เมือ่ เลิกใช้หอ้ ง STUDY ROOM
8. ห้ามขีดเขียน ทาลาย วัสดุอุปกรณ์ภายในห้อง
9. ห้ามติดประกาศใด ๆ ยกเว้นการได้รบั อนุญาต
10. ห้ามวางของมีค่าไว้ภายในห้อง STUDY ROOM หากมีของหายทางหอพัก
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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ระบบรักษาความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ระบบคียก์ าร์ด
สัญญาณเตือนไฟ
ไฟฉุกเฉิน
อุปกรณ์ดบั เพลิง
บันไดหนีไฟ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

การบริการด้านการจราจร
บริการรถรับ - ส่ง ของมหาวิทยาลัยระหว่างหอพักและสานักหอสมุด
ตัง้ แต่เวลา 07.00 – 21.00 น.
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ขัน้ ตอนการเขียนคาร้องต่าง ๆ

ขัน้ ตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนี ยม
นิ สิตกรอกใบคาร้องขอผ่อนผัน ( 10 นาที )
นิ สิตนาใบคาร้องเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชัน้ ลงนาม (1 วัน)
1. นิ สิตส่งใบคาร้องที่ สานักงาน
2. สานักงานตรวจสอบใบคาร้อง
(20 นาที )

ถูกต้อง

ไม่ถกู ต้อง ส่งคืนนิ สิตเพื่อแก้ไข

ธุรการประจาสานักงาน เสนอผู้จดั การอาคารหอพัก (1 วัน)

ผู้จดั การอาคารหอพัก เสนอหัวหน้ างานหอพัก (1 วัน)
หัวหน้ างานหอพัก เสนอผู้อานวยการกองกิ จการนิ สิตลงนามอนุมตั ิ (2 วัน)
รวมระยะเวลาดาเนิ นการทัง้ สิ้ น 2 - 3 วัน
หมายเหตุ นิสติ ขอใบคาร้องและกรอกข้อมูลได้ทส่ี านักงานหอพักสุพรรณิการ์และ
กฤษณา นิสติ สามารถเขียนใบคาร้องขอผ่อนผันได้ภายในวันทีก่ าหนดชาระผ่าน
ธนาคารเท่านัน้ (5 วันทาการ)
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ขัน้ ตอนการขอย้ายห้องพัก
นิ สิตกรอกใบคาร้องที่ สานักงาน (10 นาที )

นิ สิตนาใบคาร้องเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชัน้ ลงนาม (1 วัน)

ถูกต้อง

ไม่ถกู ต้อง ส่งคืนนิ สิตเพื่อแก้ไข

1. นิ สิตส่งใบคาร้องที่ สานักงาน
2. สานักงานตรวจใบคาร้อง
(20 นาที)
สานักงานเสนอผู้จดั การอาคารหอพักลงนามอนุมตั ิ (2 วัน)
รวมระยะเวลาดาเนิ นการ 2 – 3 วัน
หมายเหตุ นิสติ ขอใบคาร้องและกรอกข้อมูลได้ทส่ี านักงานหอพักสุพรรณิการ์และ
กฤษณา
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ขัน้ ตอนการสละสิทธ์ ิ หอพัก
นิ สิตกรอกใบคาร้องขอสละสิ ทธิ์ การอยู่หอพัก (10 นาที )
นิ สิตนาใบคาร้องเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชัน้ ลงนาม (1 วัน)
1. นิ สิตนาส่งใบคาร้องที่ สานักงาน
2. สานักงานตรวจสอบใบคาร้อง
(20 นาที )
ถูกต้อง

ไม่ถกู ต้อง ส่งคืนนิ สิตเพื่อแก้ไข

ธุรการประจาสานักงาน เสนอผู้จดั การอาคารหอพัก (1 วัน)
ผู้จดั การอาคารหอพัก เสนอหัวหน้ างานหอพัก (1 วัน)
หัวหน้ างานหอพัก เสนอผู้อานวยการกองกิ จการนิ สิตลงนาม
อนุมตั ิ (1 วัน)
รวมระยะเวลาดาเนิ นการ 2 – 3 วัน
หมายเหตุ นิสติ ขอใบคาร้องและกรอกข้อมูลได้ทส่ี านักงานหอพัก
สุพรรณิการ์และกฤษณา
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ขัน้ ตอนการแจ้งซ่อม
นิ สิตกรอกใบแจ้งซ่อม

นิ สิตนาใบแจ้งซ่อมใส่กล่องในจุดที่ ทางสานักงานเตรียมไว้ให้

สานักงานลงบันทึกการแจ้งซ่อม

สานักงานประสานช่างเทคนิ คขึน้ ซ่อม
รวมระยะเวลาดาเนิ นการ 2 – 3 วัน
หมายเหตุ การขึน้ ซ่อมของช่างจะมีแม่บา้ นประจาหอพักเป็ นผูด้ แู ล
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ประกาศ ระเบียบ และเงื่อนไข
หอพักนิสิตไทย ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่ าปรับต่ างๆ ของหอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เพื่อให้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ และค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสติ ซอย
พหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ระเบียบว่าด้ วย
การ ใช้ อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้ บริ การการวิเคราะห์ของหน่วยงาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ ยกเลิก
ประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ และค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสติ
ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต ประกาศ ณ วันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และให้ กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ และค่าปรับต่าง ๆ ของ
หอพักนิสติ ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขึ ้นใหม่ ดังนี ้
1. อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ สาหรับนิสติ ที่เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2557
ให้ จดั เก็บดังนี ้
1.1 อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ คนละ 1,800 บาทต่อเดือน
1.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพักล่วงหน้ า คนละ 1,800 บาท
2. อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ สาหรับนิสติ ที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคต้ นปี การศึกษา
2557 ให้ จดั เก็บดังนี ้
2.1 อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสติ คนละ 2,300 บาทต่อเดือน
2.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพักล่วงหน้ า คนละ 2,300 บาท
3. อัตราค่าค ้าประกันของเสียหายหอพักนิสติ ให้ จดั เก็บดังนี ้
3.1 อัตราค่าค ้าประกันของเสียหายหอพักนิสติ คนละ 2,000 บาท
3.2 นิสติ ที่เข้ าพักอาศัยจะต้ องชาระค่าค ้าประกันของเสียหายตามอัตราที่กาหนด
และจะได้ รับคืน เมื่อนิสติ ยื่นคาร้ องไม่ประสงค์จะพักอาศัยภายในหอพัก การขอคืนเงินค่าค ้า
ประกันของเสียหาย นิสติ จะได้ รับคืนหลังจากที่ได้ มีการตรวจสอบการค้ างชาระหรื อไม่มีวสั ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ภายในห้ องพักชารุดเสียหายหรื อสูญหาย
4. อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสาหรับนิสติ พักค้ างเป็ นรายวันคิดค่าธรรมเนียม
ห้ องละ 600 บาทต่อวัน
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5. นิสติ ที่พกั อาศัยในห้ องพักเดียวกัน จะต้ องร่วมกันรับผิดชอบชาระค่าสาธารณูปโภค
ที่ใช้ จริ งตามอัตรา และภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. อัตราค่าปรับต่างๆ
6.1 นิสติ จะต้ องชาระค่าสาธารณูปโภคเป็ นประจาทุกเดือนภายในสัปดาห์แรกของ
เดือน หากพ้ นกาหนดนิสติ จะต้ องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 30 บาทต่อวันต่อห้ อง
6.2 นิสติ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมหอพัก ตามอัตราที่กาหนดเต็มจานวน ภายใน
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้ หากพ้ นกาหนดนิสติ จะต้ องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 50 บาท/วัน/คน
6.3 กรณีนิสติ ลืมกุญแจห้ องพัก สามารถยืมกุญแจสารองเปิ ดห้ องพักได้ โดยเสีย
ค่าปรับครัง้ ละ 20 บาท
6.4 กรณีบตั รหอพักนิสติ หาย นิสติ สามารถขอทาบัตรใหม่ได้ โดยเสียค่าปรับในอัตรา
บัตรละ 20 บาท
6.5 กรณีบตั รคีย์การ์ ดหาย นิสติ สามารถขอทาบัตรใหม่ได้ โดยเสียค่าปรับในอัตรา
บัตรละ 100 บาท
7. เมื่อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ภายในหอพักชารุดเสียหายจากการใช้ ผิดวิธีหรื อการใช้ ในลักษณะ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของวัสดุครุภณ
ั ฑ์ นิสติ ต้ องชาระค่าซ่อมแซมหรื อค่าเสียหายตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี ้
7.1 เตียง
อัตราค่าเสียหาย 4,500 บาท
7.2 ที่นอน
อัตราค่าเสียหาย 3,500 บาท
7.3 โต๊ ะเขียนหนังสือ
อัตราค่าเสียหาย 3,500 บาท
7.4 เก้ าอี ้
อัตราค่าเสียหาย 1,900 บาท
7.5 วัสดุหรื อครุภณ
ั ฑ์ ประกอบอาคารที่อยูภ่ ายในห้ องพักนิสติ คิดอัตราค่าเสียหาย
ตามสภาพ
7.6 วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ คิดค่าเสียหายตามสภาพ
การพิจารณาอัตราค่าซ่อมแซม หรื อค่าเสียหายให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมายจากกองกิจการนิสติ
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8. หากนิสติ ผู้ใดที่ได้ รับสิทธิในการเข้ าพักอาศัย ยินยอมให้ บคุ คลภายนอก หรื อผู้ที่ไม่มี
สิทธิเข้ าพักอาศัยในหอพัก เข้ าไปในหอพักนิสติ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลอาคาร
นิสติ จะต้ องเสียค่าปรับคนละ 1,000 บาทต่อวัน และบุคคลภายนอก หรื อผู้ที่ไม่มีสทิ ธิเข้ าพัก
อาศัยในหอพักนิสติ จะต้ องเสียค่าปรับคนละ 1,000 บาทต่อวัน
9. นิสติ ที่ชาระค่าธรรมเนียมหอพักแล้ ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิชยั กปิ ลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เงื่อนไขการอยู่หอพัก นิสิตไทยระดับปริญญาตรี

 พักห้องละ 4 คน
 ห้ามโอนสิทธิ ์การเข้าพักให้กบั บุคคลอื่น
 ต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของหอพัก
อย่างเคร่งครัด
 ต้องเข้าพักอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะ
สามารถ สละสิทธิ ์และขอคืนเงินประกัน
ของเสียหายได้
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อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าหอพัก

โครงสร้างอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าหอพัก

หัวหน้ าหอพักพุทธชาด
หัวหน้ าหอพักขจีนุช

อาจารย์ที่ปรึกษา
หอพัก

หัวหน้ าหอพักลีลาวดี
หัวหน้ าหอพักเฟื่ องฟ้ า
หัวหน้ าหอพักสุพรรณิ การ์
หัวหน้ าหอพักแสงจันทร์
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หน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษา หอพักซอยพหลโยธิน 45
1. ควบคุมดูแล และให้คาปรึกษาแนะนาแก่นิสติ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในหอพัก
2. ควบคุมดูแลนิสติ ในหอพักให้ประพฤติ และปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยหอพัก
นิสติ และวินยั นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ และวัสดุครุภณ
ั ฑ์ของหอพักให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้
เมื่อชารุดเสียหายให้แจ้งสานักงานทราบเพื่อดาเนินการซ่อมทันที
4. ช่วยสอดส่องดูแลการทางานของแม่บา้ นและ รปภ. ประจาหอพัก
5. ช่วยเหลือเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ยของนิสติ ในหอพัก
6. พิจารณาอนุญาตเบือ้ งต้น กรณีนิสติ ในความรับผิดชอบสละสิทธิการอยู
่หอพัก
์
7. พิจารณาอนุญาตนิสติ ออกนอกบริเวณหอพัก ระหว่างเวลา 23.00 - 05.00 น.
8. ดูแลความเป็ นอยู่ของนิสติ ในแต่ละชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ดูแลตรวจสอบในเรื่องการทาความสะอาดของนิสติ ภายในห้องพักของนิสติ ทีร่ บั ผิดชอบ
10. ให้ความช่วยเหลือกรณีนิสติ ลืมกุญแจห้องพัก พร้อมนาบัตรหอพัก / บัตรนิสติ ส่ง
สานักงาน
11. ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับกองกิจการนิสติ อย่างใกล้ชดิ และทันเหตุการณ์
12. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีก่ องกิจการนิสติ มอบหมายให้ปฏิบตั ใิ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนิสติ
ของนิสติ ภายในหอพัก
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หน้ าที่อาจารย์ประจาเวร หอพักซอยพหลโยธิน 45
1. ให้ความช่วยเหลือกรณีนิสติ ลืมกุญแจห้องพัก พร้อมนาบัตรหอพัก / บัตรนิสติ
ใส่กล่องรับความคิดเห็น
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 23.00 น.)
(วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 23.00 น.)
2. ช่วยเหลือเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ยของนิสติ ในหอพัก ติดต่อได้ 24 ชม.
3. ประสานงานกับผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีห่ อพักในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ไม่ปกติภายใน
หอพัก
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ประกาศ ระเบียบ และเงื่อนไข
หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ)
Housing Rules and Regulations of
Kritsana International Dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการหอพักนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหอพักนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ อง ระเบียบว่าด้ วยการ ใช้ อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้ บริ การการวิเคราะห์ของ
หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้ กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหอพักนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ ดงั นี ้
1. ผู้มีสทิ ธิเข้ าพักอาศัยในหอพักนานาชาติ ได้ แก่
1.1 นิสติ ต่างชาติ
1.2 นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 บุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุญาต
2. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหอพักนานาชาติ ให้ จดั เก็บห้ องละ 6,000 บาทต่อ
เดือน โดยพักได้ ห้องละไม่เกิน 2 คน ทังนี
้ ้จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การล่วงหน้ า
ห้ องละ 6,000 บาท
3. ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติ จะต้ องชาระค่าค ้าประกันความเสียหายหอพัก
นานาชาติ ดังนี ้

3.1 ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติ จะต้ องชาระค่าค ้าประกันความเสียหายหอพัก
นานาชาติ ห้ องละ 6,000 บาท
3.2 ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติ จะต้ องชาระค่าค ้าประกันความเสียหายตามอัตรา
ที่กาหนดและจะได้ รับคืนเมื่อยื่นคาร้ องไม่ประสงค์จะพักอาศัยภายในหอพักนานาชาติ การขอ
คืนเงินค่าค ้าประกันความเสียหายผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติ จะได้ รับคืนหลังจากที่ได้ มีการ
ตรวจสอบการค้ างชาระหรื อไม่มีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์ภายในห้ องพักชารุดเสียหายหรื อสูญหาย
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4. อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายรายวัน ให้ จดั เก็บดังนี ้
4.1 นิสติ ต่างชาติหรื อนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าธรรมเนียมห้ องละ 800
บาทต่อวัน (พักได้ ห้องละไม่เกิน 2 คน)
4.2 บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมห้ องละ 1,200 บาทต่อวัน (พักได้ ห้องละไม่เกิน
2 คน)

5. ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติซงึ่ พักอาศัยอยูภ่ ายในห้ องพักเดียวกัน จะต้ องรับผิดชอบ
ชาระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ จริ งตามอัตรา และภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. อัตราค่าปรับต่างๆ
6.1 ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติจะต้ องชาระค่าสาธารณูปโภคเป็ นประจาทุกเดือน
ภายใน 5 วันทาการแรกของเดือนโดยชาระผ่านทางธนาคารตามวันและเวลาของการทาการ
ของธนาคาร หากพ้ นกาหนดผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติจะต้ องชาระค่าปรับในอัตราวันละ
30 บาทต่อวันต่อห้ อง โดยนามาชาระได้ ที่กองกิจการนิสติ งานหอพัก หน่วยหอพักซอย
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6.2 ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมหอพักนานาชาติ
ตามอัตราที่กาหนดเต็มจานวน ภายในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ หากพ้ นกาหนดผู้ใช้ บริ การหอพัก
นานาชาติจะต้ องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 50 บาทต่อวันต่อคน
6.3 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การหอพักนานาชาติลมื กุญแจห้ องพัก สามารถยืมกุญแจสารอง
เปิ ดห้ องพักได้ โดยเสียค่าปรับครัง้ ละ 20 บาท
6.4 กรณีบตั รหอพักผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติสญ
ู หาย ผู้ใช้ บริ การหอพัก
นานาชาติสามารถขอทาบัตรใหม่ โดยเสียค่าปรับในอัตราบัตรละ 20 บาท
6.5 กรณีบตั รคีย์การ์ ดสูญหาย ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติสามารถขอทาบัตร
คีย์การ์ ดใหม่ โดยเสียค่าปรับในอัตราบัตรละ 100 บาท
7. หากผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติผ้ ใู ด ยินยอมให้ บคุ คลอื่นเข้ าไปในหอพักนานาชาติ
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ดแู ลอาคาร ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติจะต้ องเสียค่าปรับ
คนละ 1,000 บาทต่อวัน และบุคคลอื่นที่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าไปในหอพักนานาชาติจะต้ องเสีย
ค่าปรับ คนละ 1,000 บาท
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8. เมื่อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ภายในห้ องพักชารุดเสียหาย เนื่องจากการใช้ ผิดวิธีหรื อการใช้
ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของวัสดุครุภณ
ั ฑ์ ผู้ใช้ บริ การหอพักนานาชาติต้องชาระค่า
ซ่อมแซมหรื อค่าเสียหายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี ้
8.1 เตียงนอน
อัตราค่าเสียหาย 4,500 บาท
8.2 ที่นอน
อัตราค่าเสียหาย 3,500 บาท
8.3 โต๊ ะเขียนหนังสือ
อัตราค่าเสียหาย 3,500 บาท
8.4 เก้ าอี ้
อัตราค่าเสียหาย 1,900 บาท
8.5 วัสดุหรื อครุภณ
ั ฑ์ ประกอบอาคารที่อยูภ่ ายในห้ องพัก คานวณความเสียหาย
ตามสภาพ
8.6 วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ คานวณความเสียหายตามสภาพ
การพิจารณาอัตราค่าซ่อมแซมหรื อค่าเสียหาย ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่
ที่ได้ รับมอบหมายจากกองกิจการนิสติ
9. กรณีการชาระค่าธรรมเนียมหอพักนานาชาติ จะขอรับเงินคืนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ิชยั กปิ ลกาญจน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการหอพักนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
เพื่อให้ การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหอพักนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบข้ อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่ อง ระเบียบว่าด้ วยการใช้ อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้ บริ การการวิเคราะห์ของ
หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 จึงให้ ยกเลิกข้ อความในข้ อ 4.1 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหอพัก
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 และให้ ใช้
ข้ อความต่อไปนี ้แทน
“4.1 นิสติ ต่างชาติ หรื อนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าธรรมเนียมห้ องละ 800
บาทต่อวัน ในกรณีเข้ าพักเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน คิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายห้ อง
ละ 6,000 บาท ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าพัก ผู้เข้ าพักต้ องแจ้ งจานวนวันที่เข้ าพัก
ต่อเจ้ าหน้ าที่ของหอพักนานาชาติ (พักได้ ห้องละไม่เกิน 2 คน)
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์บญ
ั ชา ขวัญยืน)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Housing Rules and Regulations of Kritsana Dormitory
To enable an efficient management of the dormitory of Kasetsart
University, Bangkhen Campus, and to promote the discipline on
communal living under good traditions and cultures, the University
defined the following housing rules and regulations of the dormitory:1. Eligibility of Residents and Practices
The dorm residency is allowed for the persons with the following eligibility:
1.1 The students who do not have a residence suitable for
education and pay the dorm fee as pursuant to the regulations of the
University
1.2 The persons in need of residence
1.3 The residents must comply with the following practices:
1.3.1 The residents must pay the dorm fee as defined by
the University.
1.3.2 The waiver of the dorm fee must be approved by
the Chancellor or the authorized Vice Chancellor.
1.3.3 The residents must take care of the assets of the dorm.
Those causing damage to such an asset must compensate for the failure in
the amount as defined by the University.
1.3.4 The residents must keep the assets and the equipment
of the dorm clean and in good condition.
1.3.5 The residents must use the electricity and the water
supply of the dorm economically, and must not go out with the electricity and
the water supply turned on.
1.3.6 The residents should not keep valuable assets in
the dorm. The University must not be responsible or liable for any loss of such
an asset.
1.3.7 The residents must provide cooperation to maintain
the harmony in and around the dorm.
1.4 The persons meeting the following condition have no eligibility
to be considered to stay in the dorm.
1.4.1 The students who do not enroll for the current semester
or are not assigned by their faculties to do an internship during the semester
break
1.4.2 The students who are instructed or allowed by Kasetsart
University to suspend from studying; and the period of suspension is still valid.
1.4.3 The students who are punished to nullify their right
to stay in the dorm
1.4.4 The persons with a severe infectious disease

47

2. Change or Relocation and Moving-Out of the Room or
the Dormitory
2.1 Entrance to the dorm
2.1.1 The students in need of the dorm must apply for
the space at the office of the Dormitory by themselves on the day, at the time
and place as defined.
2.1.2 The outsiders in need of the residence must contact
the office of the Dormitory on the day, at the time and place as defined.
2.2 The University will arrange the rooms as appropriate.
2.3 The right of residency will be nullified for the students who are
permitted to stay in the dorm, but fail to enter the residence within 7 days.
The right of residency is non-transferable.
2.4 The students who are permitted to stay in the dorm and want
to move out must submit the requests to the office of the Dormitory.
Moving-out is allowed upon the University’s consent.
3. Prohibition of the Dorm
3.1 Not to steal other persons’ items
3.2 Not to cook in the dorm
3.3 Not to have a quarrel in and around the dorm
3.4 Not to bring a weapon or a bomb into the dorm or possess
them in the dorm
3.5 Not to consume illegal drugs, alcohol liquid and any other
intoxicants, or possess them in the residence
3.6 Not to allow a non-resident or any person of the opposite
gender to enter the dorm without the Dormitory or the authorized person’s
consent
3.7 Not to smoke in and around the dorm
3.8 Not to use the equipment which requires high electric power
in the dorm without the University or the authorized person’s consent.
3.9 Not to bring dangerous and inflammable gas/fuel in and
around the dorm
3.10 Not to have sexual misbehavior in and around the dorm
3.11 Not to play gambling and possess gambling items
3.12 Not to conduct any act which causes a disturbance in and
around the dorm
3.13 Not to conduct any act which causes damage to the dorm
building
3.14 Not to uninstall, modify, relocate or adjust the equipment of
the dorm; Not to use communal equipment for one’s private use
3.15 Not to damage the assets and the equipment in the dorm
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3.16 Not to keep any types of vehicles in the dorm, except for
in the area provided
3.17 Not to post a notice or an advertising leaflet in the dorm,
except for in the area provided
3.18 Not to raise a pet in and around the dorm
3.19 Not to commit a violation against the law in and around
the dorm
3.20 Not to do an activity which is improper or in breach of
the regulations in and around the dorm
3.21 Not to possess a key or any other material which can be
used for entering the other persons’ room
3.22 Not to leave an item in front of the room
3.23 Not to post, drill or hammer anything on the wall
4. Practices of Dorm Residency
4.1 The residents must conduct themselves in a proper manner,
maintain the disciplines and comply with the University’s regulations of a
student dormitory.
4.2 The residents must keep the dormitory and its surroundings
clean.
4.3 Without the University’s written consent, the students are not
allowed to grow a plant, raise an animal or conduct any other acts for an
academic purpose in the dorm.
4.4 The students must pay attention to the principles, regulations
and notices in relation to them.
4.5 The students must meet their visitors within the period and in
the area as defined by the dorm.
4.6 The students should not keep redundant personal items at the dorm.
4.7 Without the University’s written consent, a gathering in
the dorm is not allowed.
5. Penalties
5.1 The student who commits a violation against these Regulations
must receive the following penalties, based on the act.
5.1.1 Verbal warning
5.1.2 Written warning
5.1.3 Nullification of dorm residency
5.2 The Dormitory will consider any offence, committed by
the resident, which is not specified as a prohibition or a regulation and beyond
the coverage of the penalties under these Regulations. In the event that it is
considered as a crime or a breach of the academic regulations for bachelor’s
degree of Kasetsart University, the dormitory head has authority to propose
the case for the University’s consideration.
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5.3 The residents must acknowledge and comply with all of these
Regulations. The violators must not excuse their unawareness of these Regulations.
6. Fees of the International Dormitory
6.1 Monthly stay (maximum of 2 persons)
Entrance fee
Room charge for current month
6,000
THB
Advance room charge
6,000
THB
Warranty
6,000
THB
Key card
100
THB
Total
18,100
THB
Utility Fee
Electricity
5
THB/Unit
Water supply
16
THB/Unit
For the following months, the students must pay their room charges
and the utility fees within the fifth business days of every month via banks
during the office hours of the banks.
6.2 Daily stay (maximum of 2 persons)
Kasetsart students
Room charge
800
THB/Day
Key card
100
THB
Outsiders
Room charge
1,200
THB/Day
Key card
100
THB
7. Other Fines
7.1 The residents of the international dormitory must pay for
the utility within the fifth business days of every month via banks on the office
hours of the banks. In case of delay, the residents must pay the fine at the daily
rate of 30 THB per day at the office of Kritsana Dormitory during 08.30-16.30
o’clock.
7.2 The residents of the international dormitory must pay for
the room charge in full amount within the defined period. In case of delay,
the residents must pay the fine at the daily rate of 50 THB per day at the office
of Kritsana Dormitory during 08.30-16.30 o’clock.
7.3 In the event that the resident of the international dormitory
forgets a room key, he/she can borrow the spare key from the office of
Kritsana Dormitory during 08.30-20.00 o’clock. The fine of 20 THB must be
charged per time.
7.4 In the event that the resident of the international dormitory
loses his/her card, he/she can request for a new one at the office of Kritsana
Dormitory during 08.30-20.00 o’clock. The fine of 25 THB, including 20 THB for
a card and 5 THB for laminating, must be charged per card.
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7.5 In the event that the resident of the international dormitory
loses his/her key card, he/she can request for a new one at the office of
Kritsana Dormitory during 08.30-20.00 o’clock. The fine of 100 THB must be
charged per card.
8. The resident of the international dormitory must not allow
incoming of a visitor to the dormitory without the building warden’s consent;
otherwise the resident must pay the fine of 1,000 THB per day per person and
the visitor must pay the fine of 1,000 THB per day per person.
9. In the event that any supplies and durable goods in a dormitory
room are broken from a misuse or a misapplication of their condition, the
resident of the international dormitory must pay the fine as defined below:9.1 Bed
4,500
THB
9.2 Mattress
3,500
THB
9.3 Desk
3,500
THB
9.4 Chair
1,900
THB
9.5 Wall
100
THB/Spot
9.6 Supplies and durable goods in the room Based on
the condition.
9.7 Other supplies and durable goods Based on the condition
The rates of repair or the damages must be at the discretion of
the official assigned by the Division of Student Affairs.
10. In any case, the paid fees of the international dormitory are
non-refundable.
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Dormitory Regulations for Students
1. Students shall strictly comply with rules, regulations, orders as well as
announcements issued by University and Student Affairs Division
(Dormitory Unit) and obey orders as well as warnings of Student Affairs
Director and manager, staff and advisors in authority of Soi Phahonyothin
45 Dormitory.
2. Students shall enter-exit the dormitory within specific period (5:00AM11:00PM). Student Affairs Division (Dormitory Unit) has defined procedures
for and regulations of entering dormitory later than the specific time
as follows:2.1 Regardless of reasons, students who have letters of approval
from their facilities can enter the dormitory later than the specific time.
The student organization, the student council and the student clubs shall
seek letters of approval from Student Affairs Director or his/her assignee
for the students who have to work for them or prepare their activities
which leads to late entry to the dormitory. Detail of names, faculties, years
of study and dormitories shall be reported. This process shall be completed
7 days in advance.
2.2 In the event that students enter the dormitory later than
11:00PM without letters of approval, Student Affairs Division (Dormitory
Unit) will follow the below criteria:2.2.1 Students can enter the dormitory late 3 times per
month.
2.2.2. Students who enter the dormitory late more than
3 times per month will be called for inquiries regarding reasons of their late
entries. The office will finding practices for next late entry into the
dormitory.
2.3 To allow students to reside in the dormitory, number of
available rooms will be used for consideration, regardless of students’ years
of study.
2.4 Students who enter the dormitory later than 11:00 PM shall
sign their names at the security guard’s counter with presence of their
dormitory cards.
2.5 In case of exiting the dormitory after the specific time (11:00
PM), students shall follow the below step:2.5.1 Ask advisors of their floors for permission
2.5.2 Present the permission forms to the security guards
for further checking
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Dormitory Regulations for Students
3. Students shall carefully take care of their belongings. Valuable things shall
be kept in locked cabinets. Room doors shall be always locked when
leaving.
4. Students shall maintain their rooms and common-used areas clean and
organized (e.g. restrooms, living rooms and study rooms).
5. Students shall dress neatly and appropriately when coming to the office.
6. Students shall economically use electricity and water supply.
7. Students shall give cooperation to join activities beneficial to the university
and other activities prepared by the dormitory for development of
students.
8. Students can report about incidents or emergency sickness 24 hours to
advisors of each floor and security guards.
Prevention of loss of assets in the dormitory

1. Students should not keep much cash with themselves or in the dormitory.
Cash should be deposited to the bank and withdrawn in appropriate
amounts, because ATMs are available in the dormitory and university.
2. Students should keep their valuable belongings in locked cabinets.
Room doors should be always locked when leaving.
3. In case of necessity, students should not tell other persons where the
valuable things are kept.
4. Students shall immediately inform the staff when some strangers or
suspicious people.
Loss of assets in the dormitory
Students should check their own rooms or ask their roommates whether
they saw the lost assets. In case that no one finds them, students should follow
the below step:1. Report to the office on the lost assets with detail and necessary
information.
2. In case of reporting to the police, students should inform the office about
their convenient dates and times to visit the police station. The office will
facilitate students’ travelling to the police station upon such information.
3. In case of checking CCTV of the dormitory, general request forms shall be
filled and filed to the office for further coordination.
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Dormitory Regulations for Students
4. In case of checking the lost assets in other dormitory rooms, students shall
request the office to ask for permissions and for co-inspections.
Dressing

Students should follow the below step:1. Students in uniforms shall follow the uniform dress code.
2. Students in pajamas or improper clothes shall not enter ground floor,
canteen or office room.
Saving energy
For reducing expenses and raising consciousness of social responsibility,
students should be aware of efficient energy use by following the below steps:1. Turn off water supply and electricity when not in use.
2. Take stairs instead of elevator when going up or down one floor.
Keeping the rooms clean
Students shall always maintain their rooms clean and organized (the areas
in front of, inside and in back of the rooms). The office and advisor of each floor
will randomly inspect the rooms from time to time.
Removing shoes placed outside the rooms
Students should place their shoes in order. Leaving then in front of the
rooms is strictly forbidden, because it is inconvenient for housekeepers to clean
the areas. Daily inspections will be carried out. The shoes left outside the
rooms will be immediately thrown away.
Drying clothes by laying on balcony rails
Drying clothes or placing things by laying them on balcony rails towards
the outside of balcony is not allowed, because it will cause visual pollution
when viewing from outside. Students should dry their clothes in the areas
provided by the dormitory.
Using electric appliances
Cooking in the dormitory is not allowed, because it might cause fire.
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Dormitory Regulations for Students
Updating announcements of the dormitory
Students shall regularly check the board to update about announcements
of the university or summons of the office. Compliance with them is required
in order to avoid problems which will occur afterwards.
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General Agreement of Kritsana International Dormitory
 Limited 2 people in 1 room
 Provided only for international students, graduate students and
individually
 Do not transfer the room to another person
 All residents have to respect and follow the regulations of
Kritsana International Dormitory
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ข้อกาหนดการใช้ห้อง STUDY ROOM
1. ห้ามบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่นิสติ หอพักใช้หอ้ ง Study Room โดยไม่ได้
รับอนุญาต
External person is not allowed to use the study room.
2. ห้ามนาอาหารและเครือ่ งดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้อง Study Room
Do not bring food and beverages into the study room.
3. ห้ามส่งเสียงดัง
Do not make any noise or disturb other students.
4. ห้ามนาโต๊ะและเก้าอีอ้ อกนอกบริเวณห้อง Study Room
Moving all KU assets, or provided equipments out of the study
room are not allowed.
5. ห้ามจองและวางสิง่ ของต่างๆไว้ภายในห้อง
Do not booking the seats.
6. ห้ามนอนทีห่ อ้ ง Study Room ใช้สาหรับอ่านหนังสือเท่านัน้
Do not sleep at study room, it’s use for reading only.
7. ปิดไฟและพัดลมทุกครัง้ เมือ่ เลิกใช้หอ้ ง Study Room
Please turn off the light and fan before leaving the room.
8. โปรดรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ภายในห้อง
Please keep tables, chairs, equipment and facilities clean.
9. ห้ามติดประกาศใดๆ ยกเว้นการได้รบั อนุญาต
Do not attach any announcement, except as authorized.
10. ห้ามวางของมีค่าไว้ภายในห้อง Study Room หากมีของสูญหาย
หอพักจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
Do not leave any valuables inside the study room. If there are
loss, we are not responsible.
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ข้อมูลทัวไป
่
General Information

ไปรษณี ยภัณฑ์ (Parcel Post)
จดหมายและพัสดุลงทะเบียน / Registered Letters or Parcels
หอพักจะเขียนรายชือ่ นิสติ (ผูร้ บั ) ทีไ่ วท์บอร์ดตรงเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย นิสติ ติดต่อขอรับทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยภายใน 30 วัน พร้อมแสดง
บัตรนิสติ / บัตรประชาชน หากพ้นกาหนดทางหอพักจะนาส่งทีท่ าการไปรษณียเ์ พือ่
ส่งคืนผูส้ ง่ ต่อไป
The office will write the name of the student (receiver) on the board at the
security guard. Student can contact at the security guard to receive the registered
letter or the parcels within 30 days. If it is overdue the dormitory will be delivered to
the post office to return to the sender.
การจ่าหน้ าซอง / ที่อยู่หอพัก (Addresses)
กรุณาส่ง
น.ส. ............................ หอพัก........... ห้องพัก ...........
หอพักซอยพหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

Please send
Mr. / Ms.................................. Room No……...........
Kritsana International Dormitory, Soi Phoholyothin 45
Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand

แสตมป์

Stamp
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL)
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
สถานพยาบาล (Infirmary Of Kasetsart University)
ฉุกเฉินและอุบตั เิ หตุ รถพยาบาล เวลา 8:30 น.-20:00 น.
(Accident, Emergency and Ambulance standby from 8.30 AM – 8.00 PM)
โทร. สายนอก (Public) 0-2579-0030, 0-2940-6630, 0-2940-6631 ต่อ (ext.) 111
โทร. สายใน มก. (Local KU) (0-2942-8200) 1138, 1139, 1278, 1281, 1282
ต่อ (ext.) 111
สานักงานหอพักเฟื่องฟ้า (Fuengfa Dormitory) 0-2942-7199, 0-2940-5200
สานักงานหอพักสุพรรณิการ์ (Supannikar Office) 0-2942-7790, 0-2942-7797
Fax: 0-2942-7200
สานักงานหอพักกฤษณา (Kritsana Office)
0-2942-7719
Fax 0-2942-7007
การเงิน (Finance section)
0-2942-7007
Fax 0-2942-7007
หน่ วยงานภายนอก (External Department)
(Police Station)
สถานีตารวจ
บางเขน (Bangkhen)
0-2521-0070
สถานีตารวจ
พหลโยธิน (Phaholyothin) 0-2512-2447-9
(Fire Station)
สถานีดบั เพลิง บางเขน (Bangkhen)
02-521-0397
(Hospital)
โรงพยาบาล
เมโย (Mayo Hospital, Private)
0-2579-1770, 0-2941-9710-7
วิภาวดี (Vibhavadee Hospital, Private)
0-2561-1111, 02-941-2900
0-2941-2800
ภูมพิ ล (Bhumipol Hospital, Royal Thai Air Force Public)
0-2534-7000
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แผนที่หอพัก (MAP)

ถ.ทวีศกั ดิ์เสสะเวศ
Taveesak Tsukasa West road

อาคาร 2 ขจีนุช
Khagenuch Dormitory

Soi Phahonyothin 45
Dormitory

อาคาร 7 กฤษณา
Kritsana International Dormitory

ซอยพหลโยธิน 45
Soi Phahonyothin 45

อาคาร 1 พุทธชาด
Puttachat Dormitory

กลุ่มบ้านพักอาจารย์-ข้าราชการ มก.
Instructor & Government officer
Residence

ไปถ.เรี ยบคลองบางเขน
Bangkhen canal road

หอพักบุคลากรซอยพหลโยธิน 45
Staff Residence

อาคาร 6 แสงจันทร์
Sangjun Dormitory

อาคาร 5 สุ พรรณิ การ์
Supannikar Dormitory
อาคาร 4 เฟื่ องฟ้ า
Fuengfa Dormitory
อาคาร 3 ลีลาวดี
Leelawadee Dormitory
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มารยาทการรับประทานอาหารในหอพัก
รับประทานอาหาร

เก็บจานไปคืนร้านค้า

นาเศษ
อาหารที่
เหลือทิ้ งใน
ถังขยะ

วางจาน/ชาม/ช้อน-ส้อมลงใน
ภาชนะที่ทางร้านเตรียมไว้ให้

ข้อควรระวัง
ทรัพย์สินสูญหาย
- อย่าวางสิ่ งของมีค่าไว้ห่างตัว
- ควรเก็บสิ่ งของมีค่าไว้ในตู้เสื้อผ้า และล็อคกุญแจ
ทุกครังเมื
้ ่อออกจากห้องพัก
- ล็อคประตูห้องพักทุกครัง้ เมื่อออกจากห้อง

ความปลอดภัย
- ห้ามนาบุคคลภายนอกขึน้ บนหอพัก หากฝ่ าฝื น
ต้องเสียค่าปรับคนละ ** 1,000 บาท **
- ช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งต่อรปภ. หอพัก /
อาจารย์ที่ปรึกษา / เจ้าหน้ าที่หอพักทันที เมื่อพบเห็น
บุคคลแปลกหน้ าขึน้ บนหอพัก

ที่อยู่หอพัก:
Address:
เวลาทาการ:
Office Hours:
โทรศัพท์ติดต่อ:

Website:
Facebook:

ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาวยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
Soi Phahonyothin 45, Lat Yao, Chatuchak,
Bangkok 10900
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
Monday – Friday 08.30 AM – 04.30 PM
สอบถามข้อมูลห้องพักนิสติ ไทยระดับปริญญาตรี
0-2942-7790, 0-2942-7797
0-2942-7199, 0-2940-5200
Fax: 0-2942-7200
สอบถามข้อมูลห้องพักนิสติ ไทยระดับปริญญาโท,เอก และ
นิสติ ต่างชาติ
(For Kritsana International Dormitory Tel:-)
0-2942-7719 Fax: 0-2942-7007
การเงิน
0-2942-7007 Fax: 0-2942-7007
www.ss.sa.ku.ac.th
หอพักนิสติ ซอยพหลโยธิน 45

Soi Phahonyothin 45 Dormitory

