
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ก าหนดวันเปิด – ปิดบริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษา 

เงื่อนไขในการให้บริการหอพักและอัตราค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2561 
……………………… 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ขอจัดท า 
ประกาศ เรื่อง ก าหนดวันเปิด – ปิดบริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษา เงื่อนไขในการให้บริการหอพักและอัตรา
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2561 เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ภาคแรก 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 
และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก     - (29 ก.ค.  หอพัก 5, 8, 9, 11 และ 12) 
           - (30 ก.ค.  หอพัก  6, 7, และ 10) 
ท าบุญหอพักและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

ภาคสอง 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 4 มกราคม 2562 
วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

ภาคฤดูร้อน 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

ก. ค่าหอพักภาคปกติ  ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561        
ให้นักศึกษาช าระตามวันที่ระบุในใบ bill payment ที่พิมพ์จากระบบจองหอพัก ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
มหาชน และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน โดยระบบจะท าการปรับสถานะช าระค่าหอพักโดยอัตโนมัติ ภายใน    
2 วันท าการนับจากวันที่นักศึกษาช าระค่าหอพัก หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดจะถูกยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://dorm.pn.psu.ac.th ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2 จะตัดผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ซึ่งจะแจ้งผ่านระบบหอพักและเพจงาน
หอพัก ม.อ.ปัตตานี ต่อไป) ซึ่งเมื่อช าระแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตราค่าหอพัก ดังนี้ 
  1. หอพักหญิง 1,2,3,4  อัตราค่าบริการ 3,000.-บาท/คน/ภาคการศึกษา (หอพักส ารอง) 



 
 
  2. หอพักหญิง 5   อัตราค่าบริการ 3,500.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 

3. หอพักหญิง 6,7,8  อัตราค่าบริการ 3,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 
4. หอพักชาย 9   อัตราค่าบริการ 4,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 
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4. หอพักหญิง 10  อัตราค่าบริการ 4,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 

  พร้อมค่าประกันความเสียหายหอพัก 500 บาท/คน/ภาคการศึกษา (ช าระครั้งเดียวและเฉพาะ   
ค่าประกันความเสียหายหอพักจะได้รับคืนเมื่ออยู่ครบ 1 ภาคการศึกษา)  

ส าหรับค่าไฟฟ้าหอพักจะเรียกเก็บรายเดือนตามอัตราการแจ้งจากกองอาคารสถานที่              
วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งหากช าระล่าช้ากว่าก าหนดจะต้องช าระค่าปรับวันละ 5 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท                
ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 

ทั้งนี้ นักศึกษาหอพักจะต้องน าชุดเครื่องนอน  และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ 
ประกอบอาหารทุกชนิด ทั้งนี้หากนักศึกษาช าระล่าช้ากว่าที่ก าหนดให้นักศึกษาช าระค่าหอพักพร้อมค่าปรับวันละ 
20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  

ข. ค่าหอพักภาคฤดูร้อน (Summer)  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน           
โดยนักศึกษาจะต้องน าชุดเครื่องนอนมาเอง ช าระค่าหอพัก ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดี         
วิทยาเขตปัตตานี 

1. หอพัก 1,2,4,10 เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาหญิง ในอัตราค่าบริการ 1,200.-บาท/คน/  
ภาคการศึกษา 

2. หอพัก 3,9 เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาชาย ในอัตราค่าบริการ 1,200.-บาท/คน/ 
ภาคการศึกษา 

ค. ค่าหอพักรายวัน  เปิดให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่จัดค่าย/โครงการ/ 
กิจกรรม โดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าบริการที่ผู้ปกครองหอพัก ณ หอพัก        
ที่ใช้บริการ ดังนี้ 

1. อัตราค่าบริการ กรณีไม่บริการชุดเครื่องนอน 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน)  ในอัตราค่าบริการ 50.-บาท/คน/คืน 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายนอก)  ในอัตราค่าบริการ 70.-บาท/คน/คืน 
   1.3 บุคคลทั่วไป    ในอัตราค่าบริการ 100.-บาท/คน/คืน 

2. อัตราค่าบริการ พร้อมบริการชุดเครื่องนอน (หมอน ปลอกหมอน ผ้าปู ผ้าห่ม) 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน)  ในอัตราค่าบริการ 70.-บาท/คน/คืน 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายนอก)  ในอัตราค่าบริการ 115.-บาท/คน/คืน 



 
 
   1.3 บุคคลทั่วไป    ในอัตราค่าบริการ 120.-บาท/คน/คืน 

3. ผู้เข้าพักจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก 100.- บาท/คน  และจะได้รับคืนเมื่อน ากุญแจ    
มาคืนก่อนออกจากหอพัก  
  4. ค่าบริการผ้าห่ม (อย่างเดียว) ผืนละ 25 บาท  

หมายเหตุ ส าหรับหอพัก 1 – 4 (หอพักรายวัน/ส ารองระหว่างรอซ่อม) จะให้บริการส าหรับ          
ผู้เข้าพักรายวัน/โครงการ/หน่วยงาน  หรือหากเข้าพัก1 – 2 เดือนจะคิดค่าบริการ 3,000 บาท/คนภาคการศึกษา
เหมาจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดรายการเข้าพัก 500 บาท/คน 
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ง. วิธีแจ้งความประสงค์และสถานที่ท่ีจะขอรับบริการหอพัก  

  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ  ให้นักศึกษาดูประกาศการสมัครอยู่หอพัก ตามวัน 
เวลา และรายละเอียดอ่ืนตามที่ก าหนด ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครทางเว็บไซต์ “ระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  http://dorm.pn.psu.ac.th/dorm/” ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2561  

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมัครทางเว็บไซต์ “ระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  http://dorm.pn.psu.ac.th/dorm/” โดยติดตามได้จากประกาศรับสมัครในเพจงานหอพัก
นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 
  โดยภายหลังการช าระค่าหอพักให้นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวเข้าหอพัก (หลังช าระค่าหอพักแล้ว 
2 วัน) เพ่ือน ามารายงานตัวเข้าหอพักต่อเจ้าหน้าที่หอพักในวันเปิดหอพัก 

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์ม แจ้งความ 
ประสงค์ ได้ที่หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2      
พร้อมช าระค่าบริการหอพักในอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ก., ข. ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี ส่วนในข้อ ค. ช าระท่ีผู้ปกครองหอพักท่ีเข้าพัก 

กรณีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ที่จัดค่าย/กิจกรรม/โครงการ ให้ติดต่อยื่นหนังสือ          
ได้ที่กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และช าระค่าบริการหอพักในอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.  
ที่ผู้ปกครองหอพัก ณ หอพักที่ให้บริการ ยกเว้นหน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานีที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน   
ให้ติดต่อ ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  พร้อมส่งส าเนาใบเสร็จกลับยัง         
หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2   

จ. ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก 
1. ผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 



 
 
  2. ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการหอพัก 
  3. ผู้เข้าพักจะต้องช าระค่าบริการหอพัก ดังรายละเอียดในข้อ ง. 

ฉ. สิ่งท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติก่อนออกจากหอพัก 
1. ให้นักศึกษาหอพักท าความสะอาดหอพักและส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ในห้องพัก  หากมี 

สิ่งช ารุดต้องแจ้งซ่อมที่ผู้ปกครองหอพักภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันปิดหอพักนักศึกษา  หากพ้นก าหนดแล้วพบว่า        
วัสดุครุภัณฑ์ช ารุด มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเสียหายจากสมาชิกทุกคนภายในห้องพัก 

2. ในวันปิดหอพัก  นักศึกษาจะต้องออกจากหอพัก  ภายในเวลา 12.00 น.   
  3. หากนักศึกษามีความจ าเป็นจะต้องอยู่หอพักหลังจากวันปิดหอพักให้สมัครอยู่หอพักโดยติดต่อ
ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ผู้ปกครองหอพักหรือที่หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2 ในอัตราค่าบริการ ตามข้อ ค. ข้อ 1.1 (ไม่บริการชุดเครื่องนอน)   

4.  ให้นักศึกษาหอพักเก็บสัมภาระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนวันปิดหอพักนักศึกษา   
ทั้งนี้ หน่วยหอพักจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนของสัมภาระหลังจากปิดบริการหอพัก (งดรับฝาก
สิ่งของ) 
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   5. ผู้เข้าพักจะต้องออกจากหอพักและน ากุญแจคืนผู้ปกครองหอพักภายในเวลา 12.00 น.       
ของวันที่ก าหนดออกจากหอพัก หากเกินเวลาที่ก าหนดไว้จะคิดค่าบริการหอพักเพ่ิมขึ้นตามอัตราที่ก าหนดใน      
ข้อ ค. 

  ทั้งนี้ ประกาศใดที่ขัดกับประกาศนี้ขอให้ยึดประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่      2        ตุลาคม    พ.ศ.   2561 
 
 
            
 
                                                                    (ดร.บดินทร์ แวลาเตะ) 
                                         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ส าเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  ก าหนดวันเปิด – ปิดบริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษา 
เงื่อนไขในการให้บริการหอพักและอัตราค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2561 

……………………… 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ขอจัดท า 

ประกาศ เรื่อง ก าหนดวันเปิด – ปิดบริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษา เงื่อนไขในการให้บริการหอพักและอัตรา
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2561 เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ภาคแรก 



 
 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 
และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก     - (29 ก.ค.  หอพัก 5, 8, 9, 11 และ 12) 
           - (30 ก.ค.  หอพัก  6, 7, และ 10) 
ท าบุญหอพักและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

ภาคสอง 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 4 มกราคม 2562 
วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

ภาคฤดูร้อน 

วันเปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

วันปิดหอพักนักศึกษาของภาคการศึกษา   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

ก. ค่าหอพักภาคปกติ  ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561        
ให้นักศึกษาช าระตามวันที่ระบุในใบ bill payment ที่พิมพ์จากระบบจองหอพัก ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
มหาชน และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน โดยระบบจะท าการปรับสถานะช าระค่าหอพักโดยอัตโนมัติ ภายใน    
2 วันท าการนับจากวันที่นักศึกษาช าระค่าหอพัก หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดจะถูกยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://dorm.pn.psu.ac.th ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2 จะตัดผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ซึ่งจะแจ้งผ่านระบบหอพักและเพจงาน
หอพัก ม.อ.ปัตตานี ต่อไป) ซึ่งเมื่อช าระแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในอัตราค่าหอพัก ดังนี้ 
  1. หอพักหญิง 1,2,3,4  อัตราค่าบริการ 3,000.-บาท/คน/ภาคการศึกษา (หอพักส ารอง) 
  2. หอพักหญิง 5   อัตราค่าบริการ 3,500.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 

3. หอพักหญิง 6,7,8  อัตราค่าบริการ 3,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 
4. หอพักชาย 9   อัตราค่าบริการ 4,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 
 
 

/4. หอพักหญิง 10… 
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4. หอพักหญิง 10  อัตราค่าบริการ 4,300.-บาท/คน/ภาคการศึกษา 

  พร้อมค่าประกันความเสียหายหอพัก 500 บาท/คน/ภาคการศึกษา (ช าระครั้งเดียวและเฉพาะ   
ค่าประกันความเสียหายหอพักจะได้รับคืนเมื่ออยู่ครบ 1 ภาคการศึกษา)  



 
 
  ส าหรับค่าไฟฟ้าหอพักจะเรียกเก็บรายเดือนตามอัตราการแจ้งจากกองอาคารสถานที่             
วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งหากช าระล่าช้ากว่าก าหนดจะต้องช าระค่าปรับวันละ 5 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท                 
ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  

ทั้งนี้ นักศึกษาหอพักจะต้องน าชุดเครื่องนอน  และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ 
ประกอบอาหารทุกชนิด ทั้งนี้หากนักศึกษาช าระล่าช้ากว่าที่ก าหนดให้นักศึกษาช าระค่าหอพักพร้อมค่าปรับวันละ 
20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  

ข. ค่าหอพักภาคฤดูร้อน (Summer)  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน           
โดยนักศึกษาจะต้องน าชุดเครื่องนอนมาเอง ช าระค่าหอพัก ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดี         
วิทยาเขตปัตตานี 

1. หอพัก 1,2,4,10 เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาหญิง ในอัตราค่าบริการ 1,200.-บาท/คน/  
ภาคการศึกษา 

2. หอพัก 3,9 เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาชาย ในอัตราค่าบริการ 1,200.-บาท/คน/ 
ภาคการศึกษา 

ค. ค่าหอพักรายวัน  เปิดให้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่จัดค่าย/โครงการ/ 
กิจกรรม โดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าบริการที่ผู้ปกครองหอพัก ณ หอพัก        
ที่ใช้บริการ ดังนี้ 

1. อัตราค่าบริการ กรณีไม่บริการชุดเครื่องนอน 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน)  ในอัตราค่าบริการ 50.-บาท/คน/คืน 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายนอก)  ในอัตราค่าบริการ 70.-บาท/คน/คืน 
   1.3 บุคคลทั่วไป    ในอัตราค่าบริการ 100.-บาท/คน/คืน 

2. อัตราค่าบริการ พร้อมบริการชุดเครื่องนอน (หมอน ปลอกหมอน ผ้าปู ผ้าห่ม) 
   1.1 นักเรียน นักศึกษา (ภายใน)  ในอัตราค่าบริการ 70.-บาท/คน/คืน 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา (ภายนอก)  ในอัตราค่าบริการ 115.-บาท/คน/คืน 
   1.3 บุคคลทั่วไป    ในอัตราค่าบริการ 120.-บาท/คน/คืน 

3. ผู้เข้าพักจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก 100.- บาท/คน  และจะได้รับคืนเมื่อน ากุญแจ    
มาคืนก่อนออกจากหอพัก  
  4. ค่าบริการผ้าห่ม (อย่างเดียว) ผืนละ 25 บาท  

หมายเหตุ ส าหรับหอพัก 1 – 4 (หอพักรายวัน/ส ารองระหว่างรอซ่อม) จะให้บริการส าหรับ          
ผู้เข้าพักรายวัน/โครงการ/หน่วยงาน  หรือหากเข้าพัก1 – 2 เดือนจะคิดค่าบริการ 3,000 บาท/คนภาคการศึกษา
เหมาจ่ายค่าไฟฟ้าตลอดรายการเข้าพัก 500 บาท/คน 
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ง. วิธีแจ้งความประสงค์และสถานที่ท่ีจะขอรับบริการหอพัก  

  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ  ให้นักศึกษาดูประกาศการสมัครอยู่หอพัก ตามวัน 
เวลา และรายละเอียดอ่ืนตามที่ก าหนด ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สมัครทางเว็บไซต์ “ระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  http://dorm.pn.psu.ac.th/dorm/” ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2561  

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมัครทางเว็บไซต์ “ระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  http://dorm.pn.psu.ac.th/dorm/” โดยติดตามได้จากประกาศรับสมัครในเพจงานหอพัก
นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 
  โดยภายหลังการช าระค่าหอพักให้นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวเข้าหอพัก (หลังช าระค่าหอพักแล้ว 
2 วัน) เพ่ือน ามารายงานตัวเข้าหอพักต่อเจ้าหน้าที่หอพักในวันเปิดหอพัก 

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์ม แจ้งความ 
ประสงค์ ได้ที่หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2      
พร้อมช าระค่าบริการหอพักในอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ ก., ข. ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี ส่วนในข้อ ค. ช าระท่ีผู้ปกครองหอพักท่ีเข้าพัก 

กรณีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ที่จัดค่าย/กิจกรรม/โครงการ ให้ติดต่อยื่นหนังสือ          
ได้ที่กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และช าระค่าบริการหอพักในอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.  
ที่ผู้ปกครองหอพัก ณ หอพักที่ให้บริการ ยกเว้นหน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานีที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน   
ให้ติดต่อ ณ งานการเงินและบัญชี ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  พร้อมส่งส าเนาใบเสร็จกลับยัง         
หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2   

จ. ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก 
1. ผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

  2. ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการหอพัก 
  3. ผู้เข้าพักจะต้องช าระค่าบริการหอพัก ดังรายละเอียดในข้อ ง. 

ฉ. สิ่งท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติก่อนออกจากหอพัก 
1. ให้นักศึกษาหอพักท าความสะอาดหอพักและส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ในห้องพัก  หากมี 

สิ่งช ารุดต้องแจ้งซ่อมที่ผู้ปกครองหอพักภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันปิดหอพักนักศึกษา  หากพ้นก าหนดแล้วพบว่า        
วัสดุครุภัณฑ์ช ารุด มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าเสียหายจากสมาชิกทุกคนภายในห้องพัก 

2. ในวันปิดหอพัก  นักศึกษาจะต้องออกจากหอพัก  ภายในเวลา 12.00 น.   
  3. หากนักศึกษามีความจ าเป็นจะต้องอยู่หอพักหลังจากวันปิดหอพักให้สมัครอยู่หอพักโดยติดต่อ
ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ผู้ปกครองหอพักหรือที่หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2 ในอัตราค่าบริการ ตามข้อ ค. ข้อ 1.1 (ไม่บริการชุดเครื่องนอน)   



 
 

4.  ให้นักศึกษาหอพักเก็บสัมภาระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนวันปิดหอพักนักศึกษา   
ทั้งนี้ หน่วยหอพักจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนของสัมภาระหลังจากปิดบริการหอพัก (งดรับฝาก
สิ่งของ) 
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   5. ผู้เข้าพักจะต้องออกจากหอพักและน ากุญแจคืนผู้ปกครองหอพักภายในเวลา 12.00 น.       
ของวันที่ก าหนดออกจากหอพัก หากเกินเวลาที่ก าหนดไว้จะคิดค่าบริการหอพักเพ่ิมขึ้นตามอัตราที่ก าหนดใน      
ข้อ ค. 

  ทั้งนี้ ประกาศใดที่ขัดกับประกาศนี้ขอให้ยึดประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่      2       ตุลาคม    พ.ศ.   2561 
 

                                                            (ลงชื่อ)     บดินทร์  แวลาเตะ 
                                                                       (ดร.บดินทร์ แวลาเตะ) 
                                           รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ส าเนาถูกต้อง 



 
 
 
      เครือมาส  แก้วทอน  
        
             (นางเครือมาส  แก้วทอน)      เครือมาส/ร่าง/พิมพ์/ทาน  
               นักวิชาการอุดมศึกษา          
  


