
1 

 

  
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภูเกต็ 
เรื่อง ก าหนดการวนัเปิด-ปิด หอพกันกัศกึษาชายและการช าระเงนิค่าธรรมเนียมหอพกั 

ภาคการศกึษาที ่2/2562 
....................................................................... 

เพื่ อให้การเข้าพักอาศัย ณ  หอพักนักศึกษาชาย ซึ่งก ากับดูแลภายใต้กองกิจการนักศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ดงันัน้อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 41 แห่ งพ ระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ .ศ . 2559  จึงก าหนดประกาศ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตภูเก็ต เรื่องก าหนดวนัเปิด-ปิด หอพกันักศกึษาชายและการช าระเงนิ
ค่าธรรมเนียมหอพกั ปีการศกึษา 2562 ดงัต่อไปนี้  

ภาคการศึกษาท่ี 1 
วนัปิดหอพกันกัศกึษาของภาคการศกึษา  วนัจนัทรท์ี ่ 9  ธนัวาคม  2562 
ภาคการเรียนท่ี 2 
วนัเปิดหอพกันกัศกึษาของภาคการศกึษา วนัศุกรท์ี ่ 20 ธนัวาคม  2562 
วนัปิดหอพกันกัศกึษาของภาคการศกึษา  วนัจนัทรท์ี ่ 4 พฤษภาคม 2563 
ภาคฤดรู้อน 
วนัเปิดหอพกันกัศกึษาของภาคการศกึษา วนัศุกรท์ี ่  8 พฤษภาคม 2563 
วนัปิดหอพกันกัศกึษาของภาคการศกึษา  วนัเสารท์ี ่ 4  กรกฎาคม 2563 

1. ส าหรบันกัศกึษาที ่ประสงคจ์ะอยู่หอพกัต่อ ในภาคการศึกษาที ่ 2/2562  จะไดร้บัสทิธิใ์หพ้กัอาศยั
ไดใ้นช่วงปิดภาคการศกึษา 1/ 2562 โดยใหด้ าเนินการดงันี้ 

1. ในระหว่างวนัที ่18 - 20 พฤศจิกายน 2562  ยนืยนัสทิธิห์อ้งพกัเดมิผ่านระบบการจดัการ
หอพกันกัศกึษา  https://dorm.psu.ac.th  ตัง้แต่เวลา 10.00 น. ของวนัที ่18 พฤศจกิายน 
2562  ถงึวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. หากนกัศกึษาไม่ด าเนินการยนืยนัสทิธิ ์
การเขา้พกัในหอ้งพกัเดมิ ถอืว่าสละสทิธิห์อพกัโดยไม่คนืค่าธรรมเนียมหอพกัทุกกรณี 

2. นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิก์ารเขา้พกั สามารถพมิพใ์บ Bill Payment ผ่านระบบการจดัการหอพกั
นกัศกึษา https://dorm.psu.ac.th และช าระเงนิค่าธรรมเนียมหอพกั โดยใหน้กัศกึษาปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนดงันี้  

• ใหน้กัศกึษาเขา้ไปทีร่ะบบ SIS ของตวัเอง  
• เลอืกบรกิารดา้นการเงนิ 
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…/ ใหเ้ลอืกช่อง 
• ใหเ้ลอืกช่องรายการค่าธรรมเนียมหอพกั เทอม 2/2562 
• ใสย่อดเงนิค่าหอพกัในช่องจ านวนเงนิ 
• พริน้เอกสาร  
• นกัศกึษาช าระผ่านช่องทาง Mobile Banking เท่านัน้ โดยการสแกน QR Code  และ

ช าระเงนิ  
   หากนกัศกึษาช าระเงนิแลว้กรุณาพริน้เอกสารการช าระเงนิเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มสง่ส าเนา
หลกัฐานการช าระเงนิทีส่ านักงานหอพกันกัศกึษา ในระหว่างวนัท่ี 21 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 2562  หาก
ไม่ช าระเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนดตดัสทิธิห์อพกัทุกกรณี 

3. นกัศกึษาทีป่ระสงคผ์่อนผนัค่าหอพกั ใหด้ าเนินการยื่นผ่อนผนัทีส่ านกังานหอพกั ใหเ้รยีบรอ้ย
ภายในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 และผูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตัผิ่อนผนัสามารถจ่ายค่าหอพกัให้
เสรจ็สิน้ภายในวนัที ่25 ธนัวาคม 2562 

4. นกัศกึษาทีป่ระสงคย์า้ยออกจากหอพกั ขอใหต้ดิต่อเจา้หน้าที่หอพกั ณ ส านกังานหอพกั 
ภายในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 เพือ่ด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. นกัศกึษาสามารถรายงานตวัเขา้หอพกันกัศกึษาตัง้แต่วนัที ่20 - 26 ธนัวาคม 2562 ในวนัและ
เวลาราชการ หากไม่รายงานตวัเขา้พกัถอืว่าสละสทิธิห์อพกั และจะจดัสรรทีพ่กัใหแ้ก่นกัศกึษา
ทัว่ไปเขา้พกัแทน โดยไม่คนืค่าธรรมเนียมหอพกัทุกกรณี 

6. นักศึกษาทัว่ไปท่ีมีความประสงคเ์ข้าพกัในหอพกันักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
ขอใหต้ดิต่อทีส่ านักงานหอพกันกัศกึษา ระหว่างวนัที ่25 - 29 พฤศจกิายน 2562 ในระหว่าง
เวลา 08.30-16.30 น. 

2. นกัศกึษาที ่ไม่ประสงคจ์ะอยู่หอพกัต่อ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา และนักศึกษาทีถ่กูตดัสิทธิก์ารอยู่
หอพกั  ใหด้ าเนินการดงันี้ 

1. เกบ็สมัภาระต่างๆ ออกจากหอพกั ภายในวนัจนัทรท์ี ่9 ธนัวาคม 2562  เวลา 16.00 น. โดย
ตอ้งท าความสะอาดหอ้งพกัใหส้ะอาด เรยีบรอ้ย ไม่มขียะหรอืวสัดุใดๆ ทีเ่ป็นของนกัศกึษาอยู่
ในหอ้งพกัอกี  

2. คืนกญุแจห้องพกัแก่เจา้หน้าทีห่อพกัพรอ้มตรวจสอบวสัดุครุภณัฑภ์ายในหอ้งพกั หากมี
ความเสยีหายหรอืมคี่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะท าการหกัเงนิค่าประกนัทรพัยส์นิ 
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3. ส าหรบันกัศกึษาทีม่สีทิธิข์อรบัเงนิค่าประกนัทรพัยส์นิคนื ใหน้กัศกึษาตดิต่อส านกังานหอพกั
เพือ่กรอกแบบฟอรม์ขอรบัเงนิค่าประกนัทรพัยส์นิคนื (1/2562) ไดต้ัง้แต่วนัที ่4 - 9 ธนัวาคม 
2562 ในเวลาราชการเท่านัน้  โดยใหน้กัศกึษาแนบส าเนาหน้าแรกสมุดบญัชธีนาคารไทย
พาณิชย(์เท่านัน้)/ส าเนาบตัรนกัศกึษา พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง สง่ทีส่ านกังานหอพกั หาก
นกัศกึษาไม่ไดด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนดถอืว่านกัศกึษาสละสทิธิ ์และหาก
เกนิระยะเวลาทีก่ าหนดทางงานหอพกัจะไม่คนืค่าประกนัหอพกัใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
 

     จงึประกาศมาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ  ณ วนัที ่        พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562   

                ลงชื่อ    พนัธ ์ทองชุมนุม 
         (รองศาสตราจารย ์ดร.พนัธ ์ทองชุมนุม) 
             รองอธกิารบดวีทิยาเขตภูเกต็   
 

 

 

 

         ส าเนาถูกตอ้ง 

 

 (นางสาวฐติาภา  เกยีรตติระกูล)              ฐติาภา/ ร่าง/ พมิพ ์

      นักวชิาการอุดมศกึษา               สุรวุฒ ิ/ทาน 


