
(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๘๐๙/๒๕๕๘ 

 

เรื่อง  ก าหนดการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓  
และหอพักเทา-ทอง ๔  ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

........................................................... 
  เพ่ือให้การจัดเตรียมที่พักในหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพัก 
เทา-ทอง ๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ (๑๐) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  จึงก าหนดการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก  ภาคปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยให้นิสิตด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

๑. อัตราค่าที่พักนิสิต 
                ๑.๑  หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง (ชาย) หอพักเทา-ทอง ๒ (หญิง) และหอพักเทา-ทอง ๓ (หญิง) 
 

ค่าบ ารุงหอพัก 
คน/ภาคเรียน 

ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน 
ห้องพัก 

รวม 

  ห้องพัดลม ๕,๐๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท 
เหมาจ่าย 

๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๖,๓๐๐ บาท 

  ห้องปรับอากาศ ๖,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 

หากใช้เกินเก็บเพ่ิม 
หน่วยละ ๖ บาท 

๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๘,๘๐๐ บาท 

 
                ๑.๒  หอพักเทา-ทอง ๔ (หญิง) 
 

ค่าบ ารุงหอพัก 
คน/ภาคเรียน 

ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
(เหมาจ่าย) 

ค่าประกัน 
ห้องพัก 

รวม 

  ห้องปรับอากาศ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒,๐๐๐ บาท 

หากใช้เกินเก็บเพ่ิม 
หน่วยละ ๖ บาท 

๓๐๐ บาท ๖๕๐ บาท ๑๒,๙๕๐ บาท 

 
หมายเหตุ 

- นิสิตทีอ่ยู่หอพัก ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ไม่ต้องช าระเงินค่าประกันห้องพักในภาคปลาย 
- นิสิตจะได้รับเงินค่าประกันห้องพักคืนเมื่อไม่มีรายการใดๆ ค้างช าระกับทางหอพักในวันสิ้นปีการศึกษา 
- ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศจัดเก็บค่าไฟฟ้าล่วงหน้า ๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วย 

ที่ใช้จริงหน่วยละ ๖ บาท/ห้อง/เดือน  หากมีส่วนเกินนิสิตต้องช าระเพ่ิม  
 
 
 
 

/๒. ก าหนดการ... 
 

 



- ๒ - 
 

๒. ก าหนดการจองหอพัก และช าระเงินค่าหอพัก  ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

หอพัก ก าหนดการ ขั้นตอนการสมัครหอพัก 
๑. หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง  
๒. หอพักเทา-ทอง ๒ 
๓. หอพักเทา-ทอง ๓ 
๔. หอพักเทา-ทอง ๔ 

วันที่  ๑๖ , ๑๗  พ.ย.  ๕๘ 
วันที่  ๑๘ , ๑๙  พ.ย.  ๕๘ 
วันที่  ๒๓ , ๒๔  พ.ย.  ๕๘ 
วันที่  ๒๕ , ๒๖  พ.ย.  ๕๘ 

นิสิตจองหอพัก  และพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
ค่าหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่  
http://affairs.buu.ac.th/index.php/login 
พร้อมน าเงินสดไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่านั้น 
ภายในวันที่ก าหนด   
 

 

๓. นิสิตติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าหอพัก  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ณ ห้องการเงิน หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. หยุดท าการวันเสาร์, วนัอาทิตย์ และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์   โดยแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต หรือหลักฐานการช าระเงินค่าหอพัก  
โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักโดย ๑ ห้องจะต้องมีนิสิตพัก จ านวน ๔ คน  หาก 
ห้องพักใดที่มีนิสิตจองห้องพักไม่ครบ ๔ คน เมื่อตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  หอพักจะด าเนินการ 
จัดนิสิตให้เข้าพักเต็มห้อง  และเมื่อจัดห้องแล้วไม่อนุญาตให้ย้ายห้องไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 ๒.  นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หากพ้นก าหนดไปแล้วจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ 
การอยู่หอพัก  และเมื่อช าระค่าบ ารุงหอพักแล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าหอพักทุกกรณี 
(คืนเฉพาะค่าประกันของเสียหาย)  

๓. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องเข้าพักจนครบ ๑ ปี 
การศึกษา (ภาคต้นและภาคปลาย)   

๔. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ในวันและเวลาท างานปกติ ได้ที่   
๔.๑  ส านักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง   หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ 
๔.๒  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๒  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ 
๔.๓  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๓  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑ 
๔.๔  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๔  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ 4118 
๔.๕  ฝ่ายการเงินและบัญชี                หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ 

และสามารถสอบถามข้อมูลนอกเวลาท างานปกติเวลา ๑๖:๓๐ - ๒๐:๓๐ น. ได้ที่ ส านักงานหอพักเทา-ทอง 
(บริเวณด้านหน้ารั้วหอพักเทา-ทอง ๒ และหอพักเทา-ทอง ๓) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                              (ลงชื่อ)                บุญมา  ไทยก้าว                                                    

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว) 
                                                                    ผูร้ักษาการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน  
                                                                      ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นายวัชระ  เกตุจีน) 
นักวิชาการศึกษา 


