
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

พ.ศ. 2565 
................................................................................ 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา เพ่ือใหการบริหารจัดการและการจัดสรร 
ท่ีพักอาศัยบรรลุตามวัตถุประสงคสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยใน  
ท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และ 27  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับขอ 4 แหงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยใน  
ท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2563  

ขอ 2   ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3   ในประกาศฉบับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
“หนวยงาน”  หมายความวา  คณะ  สํานัก  กอง หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ สํานัก กอง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 
“ผูมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัย”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ซ่ึงสังกัดหนวยงานในพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองสงขลา 

“ผูมีสิทธิ์พักอาศัย” หมายความวา  ผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยดังนี้ คูสมรส บุตร บิดา มารดา 
ของผูมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัย 

 “ท่ีพัก”  หมายความวา  บานเดี่ยว  บานแฝด  หองแถว  แฟลต  หอพัก หรืออาคารอ่ืนใด
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนท่ีพักของทางราชการในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ซ่ึงบุคคลเขาพักอาศัยใชสอยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตซ่ึงไมใชลักษณะเพ่ือการเก็บทรัพยสิน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

“คูสมรส” หมายความวา ผูท่ีอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ท้ังท่ีมีการจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายและมิไดจดทะเบียนโดยมีการจัดงานพิธีมงคลสมรสถูกตองตามประเพณี 

/ขอ 4. ใหมี.... 
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ขอ 4   ใหมีคณะกรรมการซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี  ประกอบดวย 
4.1 กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน

ประธานคณะกรรมการ รองคณบดีฝายบริหารของทุกคณะในพื้น ที่สงขลาเปนกรรมการและ
ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ 

4.2  กรรมการจากตัวแทนท่ีพัก จํานวน 6 คน โดยตองมีตัวแทนจากท่ีพักแตละ
ประเภท ดังนี้ 

                        4.2.1  ประธานแฟลตปาริชาติ   จํานวน  1  คน 
 4.2.2  ประธานแฟลตลีลาวดี      จํานวน  1  คน 

                                 4.2.3  ประธานแฟลตเบญจมาศ 1 และเบญจมาศ 2     จํานวน  1  คน  
                                 4.2.4  ประธานหอพักราชาวดี     จํานวน  1  คน 
                                 4.2.5  ประธานหอพักเฟองฟา     จํานวน  1  คน  
                                  4.2.6  ตัวแทนจากประเภทบานและหองแถว จํานวน  1  คน                                                        
 

ขอ 5  ใหกรรมการตามขอ 4.2  มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป หากกรรมการดังกลาว
เปลี่ยนประเภทท่ีพักใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการท่ีพักและใหตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งใหมมีวาระดํารง
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ 6  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
 6.1  กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 6.2  กํากับดูแลการเขาพักอาศัยในท่ีพักใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงค โดยมอบหมายกองกลาง ประธานท่ีพัก และตัวแทนแตละประเภท ดําเนินการสํารวจและ
ตรวจสอบการเขาพักอาศัยเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา 

 6.3  พิจารณาจัดสรรท่ีพักแกผูขอเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑนี้โดยใหจัดทําเปน
ประกาศผลการจัดสรรท่ีพักและแจงใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 

   6.4 แจงเตือน เพิกถอนสิทธิ์ผูเขาพักอาศัยท่ีฝาฝนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา พ.ศ. 2565 

 6.5 พิจารณาตีความ หรือวินิจฉัยการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตินี้  

ขอ 7  ในการประชุมของคณะกรรมการจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

มติของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 8  ใหกําหนดประเภทท่ีพักดังนี้ 
   8.1  ประเภท  ก    ไดแก  บานเดี่ยว  บานแฝด   
   8.2  ประเภท  ข     ไดแก  หองแถว 
   8.3  ประเภท  ค    ไดแก  แฟลตปาริชาติ, แฟลตลีลาวดี, แฟลตเบญจมาศ 1, 2 
   8.4  ประเภท  ง    ไดแก  หอพักราชาวดี (เกรด A, B, C) 
   8.5  ประเภท  จ    ไดแก  หอพักเฟองฟา (เกรด A, B) 
 

    
          / ขอ 9. วิธีการ... 
 



3 
 

 

ขอ 9  วิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหผู อํานวยการกองกลางเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหขาราชการผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานในทันทีท่ีทราบเรื่อง หากยังมีท่ีพักวางให
พิจารณาจัดสรรใหกับบุคลากรท่ีมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัยตามวิธีการและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                               9.1  การพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหพิจารณาจัดสรรใหแกผูยื่นคําขอเขาพักอาศัยท่ีเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหแลวเสร็จกอนหากยังมีท่ีพักวางจึงจะจัดสรรท่ีพักให พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว         

9.2  ผูประสงคจะเขาพักอาศัยตองยื่นคําขอเขาพักอาศัยตอผูอํานวยการกองกลาง    
เม่ือมีการประกาศใหขอท่ีพักและตองยื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น  
                               9.3  กรณีท่ีคูสมรสเปนบุคลากรสังกัดหนวยงานในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลาท้ังคูใหใช
สิทธิ์ยื่นคําขอเพียงสิทธิ์เดียว 

9.4  กรณีท่ียื่นคําขอเขาพักอาศัยและไดรับการพิจารณาใหเขาพักแตผูไดรับสิทธิ์   
ไมประสงคจะใชสิทธิ์ใหพิจารณาผูมีคะแนนรวมอันดับรองลงมาเปนผูไดรับสิทธิ์แทน   

9.5  ผูใดท่ีเขาพักอาศัยในท่ีพักในประเภทใดอยูแลว จะขอใชสิทธิ์เขาพักอาศัยในท่ีพัก
ประเภทเดียวกันอีกไมได ยกเวนท่ีพักท่ีมีการแบงเกรด ใหสามารถขอใชสิทธิ์แตละเกรดได  

9.6  ผูท่ีลาศึกษาตอหรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการเฉพาะในเขตจังหวัดใกลเคียง
ซ่ึงโดยปกติสามารถเดินทางไป–กลับไดภายในวันเดียวกันใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยได 

ขอ 10  กําหนดสิทธิ์ในการขอเขาพักอาศัยในท่ีพักแตละประเภทดังนี้ 
                              10.1  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
และลูกจางประจํา ใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยได  1 ประเภท 

                                 10.2  ลูกจางชั่วคราวใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยไดเฉพาะประเภท จ หอพักเฟองฟา 
เทานั้น 

  ขอ 11  การพิจารณาเขาพักอาศัยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 
      11.1 คาระดับคะแนนจากตําแหนง (พิจารณาจากคําสั่งแตงตั้ง) 
            11.1.1 ศาสตราจารย/เชี่ยวชาญพิเศษ   5        คะแนน 
            11.1.2 รองศาสตราจารย/เชี่ยวชาญ     4     คะแนน 
             11.1.3 ผูชวยศาสตราจารย/ชํานาญการพิเศษ  3    คะแนน 
              11.1.4 อาจารย/ชํานาญการ/ปฏิบัติการ  2    คะแนน 
 11.2 คาระดับคะแนนอายุการปฏิบัติราชการใหนับ 1 คะแนนตออายุการปฏิบัติ
ราชการ 1 ป โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
  11.2.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหนับอายุราชการตั้งแต
วันท่ีมีคําสั่งใหบรรจุเขารับราชการ 

 11.2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราว ใหนับอายุงานตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งตั้งแตการเปนลูกจางชั่วคราวและเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

      11.2.3 กรณีผูยื่นขอเขาพักอาศัยมีคะแนนในขอ 11 เทากันใหพิจารณาจาก
วันเริ่มปฏิบัติงานและหากปฏิบัติงานในวันเดียวกันใหใชวิธีการจับสลาก 

 
                                                                     /ขอ 11.3 กรณีคูสมรส 
 

http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/2.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/3.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/4.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/5.pdf
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 11.3  กรณีคูสมรสปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
พ้ืนท่ีสงขลา จะไดรับสิทธิ์เพ่ิม 1 คะแนน 
 ขอ 12   ผูเขาพักอาศัยจะตองคืนสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยในกรณีดังตอไปนี้ 

12.1  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดท่ีเปนการฝาฝนหลักเกณฑ ขอปฏิบัติตามขอ 16  
และคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ 

12.2  ไดรับการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหม 
12.3  ไมไดพักอาศัยคางคืนเปนการประจํา (อยางนอยตองพักอาศัย 3 คืน/สัปดาห) 

และไมถือวาการพักผอนยามกลางวันเปนการพักอาศัย 
12.4  ใชสิทธิ์ของตนเองเพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ีมิใช คูสมรส บุตร และบิดา มารดาเขาพัก

อาศัยแทน 
12.5  ผูเขาพักอาศัยมีความประสงคคืนสิทธิ์การเขาพักอาศัย 
12.6  พนจากการปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุราชการในหนวยงานพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

สงขลา 
12.7  เสียชีวิต 

                       ขอ 13   การคืนท่ีพักเม่ือหมดสิทธิ์ในท่ีพักจะตองดําเนินการกอนสงท่ีพักคืนดังนี้ 
13.1  แจงยายทะเบียนราษฎรออกจากท่ีพัก 
13.2  ขนยายทรัพยสินและสัมภาระท้ังหมดออกจากท่ีพัก 
13.3  ซอมแซมท่ีพักและปดรอยท่ีเกิดจากการเจาะหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีทําใหผนัง

เปนรู เปนหลุม ตลอดจนซอมแซมสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบท้ังหมดใหมีสภาพสมบูรณและพรอมใชงาน 
13.4  ทําความสะอาดท่ีพักและบริเวณโดยรอบ 
13.5  คืนกุญแจท่ีพักใหกับกองกลาง  
 

                                ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีหมดสิทธิ์ในท่ีพัก 

                 ขอ 14  ในกรณีผูเขาพักอาศัยตองคืนสิทธิ์การเขาพักเนื่องจากเหตุตามขอ 12.6 หากคูสมรส
หรือบุตรเปนบุคลากรสังกัดหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลาใหคูสมรส
หรือบุตรใชสิทธิ์เขาพักอาศัยตอไดท้ังนี้ตองไมขัดตอสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยท่ีพักตามขอ 10 

 ขอ 15  การปรับปรุง  ดัดแปลง  ตอเติมหรือกอสรางสิ่งใด ๆ  ในท่ีพักหรือบริเวณท่ีพักใหยื่น
แบบและรายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได ซ่ึงสิ่งท่ีได
ดําเนินการไปแลว รวมถึงท่ีดําเนินการโดยไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ใหถือเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะ    
รื้อถอนไมไดเวนแตมหาวิทยาลัยสั่งใหรื้อถอน หากทําการรื้อถอนโดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยถือวาเปน
การทําลายทรัพยสินของทางราชการ     

                       ขอ 16 ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาพักอาศัย 
   16.1  เม่ือไดรับการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหเขาอยูอาศัย ผูเขาพักอาศัยตองขอรับ

กุญแจท่ีพักจากกลุมงานอาคารสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ภายในเจ็ดวันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 
หากไมรับกุญแจเพ่ือเขาพักอาศัยดวยสาเหตุใดก็ตามภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์การเขาพัก และใหผูยื่น
คําขอเขาพักอาศัยท่ีมีคะแนนรวมลําดับรองลงมาเปนผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยแทน 
 16.2 หลังจากรับกุญแจท่ีพักผูไดรับสิทธิตองเขาพักอาศัยภายในสามสิบวันนับแตวันรับ
กุญแจท่ีพัก หากไมเขาพักภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์การเขาพักและตองคืนกุญแจท่ีพักภายในสามวัน    
นับแตวันครบกําหนดเวลาการเขาพักอาศัย 

/ขอ 16.3 ใหความ... 
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16.3  ใหความรวมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบริการที่พักหรือกิจกรรม 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

16.4  รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางผูพักอาศัยดวยกัน และวางตนให
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย   

16.5  ดูแลระบบไฟฟา ประปา และสาธารณูปการอ่ืนให ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพไมประมาทเลินเลอหรือกระทําการใดๆ ใหเกิดภัยอันตรายเสียหายตอท่ีพัก 

        16.6  ดูแลบํารุงรักษาที่พักใหมีสภาพดี ตลอดจนรักษาความสะอาดในที่พักและ
บริเวณที่พักใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ไมปลอยใหกิ่งไม ใบไม หรือวัสดุ
สิ่งของรุกล้ําท่ีพักขางเคียงหรือบริเวณสาธารณะ 

 ขอ 17 ขอหามปฏิบัติของผูเขาพักอาศัย 
17.1  หามประพฤติตนใหเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
17.2  หามเลี้ยงสัตวท่ีกอความเดือดรอนรําคาญใหแกผูอ่ืน 
17.3  หามปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติม กอสรางสิ่งใด ๆ หรือรื้อถอนท่ีพักกอนไดรับ

อนญุาตจากมหาวิทยาลยั 
17.4  หามแลกเปลี่ยนหรือโยกยายท่ีพักโดยไมผานข้ันตอนการพิจารณาจัดสรรท่ีพัก 
17.5   หามใชท่ีพักเปนท่ีประกอบกิจการรานคา เก็บสินคาหรือใหบริการตาง ๆ 

ตลอดจนนําเอาท่ีพักไปใหเชาหรือแบงใหเชา 
17.6  หามกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ 

ของมหาวิทยาลัย 
17.7  หามนําเอาสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งท่ีเปนอันตรายมาเก็บไวในท่ีพักหรือบริเวณท่ีพัก 
17.8  หามละเมิดสิทธิ์การพักอาศัยของผูอ่ืนรวมถึงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชรวมกันใน

ท่ีพักอาศัย 
17.9  หามบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัย เขาพักอาศัยในท่ีพักแทนผูมีสิทธิ์ขอท่ี

พักอาศัย ยกเวนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยอยูรวมกับผูมีสิทธิ์ขอท่ีพักอาศัย 
ขอ 18  หากผูเขาพักอาศัยมีความจงใจเจตนากระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการฝาฝน

หรือเกิดการรองเรียนตอขอหามปฏิบัติของผูเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเขาพักอาศัยท่ีพักของทาง
ราชการ พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ใหคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ ดังนี้ 

18.1 ใหประธานคณะกรรมการมีหนังสือตักเตือน 1 ครั้ง และใหผูพักอาศัยชี้แจงตอ
คณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการหากไมมาชี้แจงใหถือวาหมดสิทธิ์ในท่ีพัก 

18.2 กรณีผูพักอาศัยไมปฏิบัติตามขอ 18.1 ใหเพิกถอนสิทธิ์และงดการขอท่ีพักเปน 
เวลา 3 ป  

 18.3 กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินใหชดใชคาเสียหายตามจริง 
          ขอ 19 กรณีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีประกาศไดกําหนดไว ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา

เพ่ือเสนออธิการบดีสั่งการ 
ขอ 20  ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมี

ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศท่ีกําหนดและใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ  วันท่ี             เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 

     (ศาสตราจารยสุวัจน   ธัญรส) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

พ.ศ. 2565 
................................................................................ 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา เพ่ือใหการบริหารจัดการและการจัดสรร 
ท่ีพักอาศัยบรรลุตามวัตถุประสงคสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยใน  
ท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และ 27  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับขอ 4 แหงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยใน  
ท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2563  

ขอ 2   ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3   ในประกาศฉบับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
“หนวยงาน”  หมายความวา  คณะ  สํานัก  กอง หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ สํานัก กอง สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 
“ผูมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัย”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ซ่ึงสังกัดหนวยงานในพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองสงขลา 

“ผูมีสิทธิ์พักอาศัย” หมายความวา  ผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยดังนี้ คูสมรส บุตร บิดา มารดา 
ของผูมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัย 

 “ท่ีพัก”  หมายความวา  บานเดี่ยว  บานแฝด  หองแถว  แฟลต  หอพัก หรืออาคารอ่ืนใด
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนท่ีพักของทางราชการในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ซ่ึงบุคคลเขาพักอาศัยใชสอยเพ่ือการ
ดํารงชีวิตซ่ึงไมใชลักษณะเพ่ือการเก็บทรัพยสิน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

“คูสมรส” หมายความวา ผูท่ีอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ท้ังท่ีมีการจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายและมิไดจดทะเบียนโดยมีการจัดงานพิธีมงคลสมรสถูกตองตามประเพณี 

/ขอ 4. ใหมี.... 
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ขอ 4   ใหมีคณะกรรมการซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี  ประกอบดวย 
4.1 กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปน

ประธานคณะกรรมการ รองคณบดีฝายบริหารของทุกคณะในพื้น ที่สงขลาเปนกรรมการและ
ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ 

4.2  กรรมการจากตัวแทนท่ีพัก จํานวน 6 คน โดยตองมีตัวแทนจากท่ีพักแตละ
ประเภท ดังนี้ 

                        4.2.1  ประธานแฟลตปาริชาติ   จํานวน  1  คน 
 4.2.2  ประธานแฟลตลีลาวดี      จํานวน  1  คน 

                                 4.2.3  ประธานแฟลตเบญจมาศ 1 และเบญจมาศ 2     จํานวน  1  คน  
                                 4.2.4  ประธานหอพักราชาวดี     จํานวน  1  คน 
                                 4.2.5  ประธานหอพักเฟองฟา     จํานวน  1  คน  
                                  4.2.6  ตัวแทนจากประเภทบานและหองแถว จํานวน  1  คน                                                        
 

ขอ 5  ใหกรรมการตามขอ 4.2  มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป หากกรรมการดังกลาว
เปลี่ยนประเภทท่ีพักใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการท่ีพักและใหตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้งใหมมีวาระดํารง
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ 6  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
 6.1  กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 6.2  กํากับดูแลการเขาพักอาศัยในท่ีพักใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงค โดยมอบหมายกองกลาง ประธานท่ีพัก และตัวแทนแตละประเภท ดําเนินการสํารวจและ
ตรวจสอบการเขาพักอาศัยเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา 

 6.3  พิจารณาจัดสรรท่ีพักแกผูขอเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑนี้โดยใหจัดทําเปน
ประกาศผลการจัดสรรท่ีพักและแจงใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 

   6.4 แจงเตือน เพิกถอนสิทธิ์ผูเขาพักอาศัยท่ีฝาฝนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเขาพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา พ.ศ. 2565 

 6.5 พิจารณาตีความ หรือวินิจฉัยการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตินี้  

ขอ 7  ในการประชุมของคณะกรรมการจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

มติของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 8  ใหกําหนดประเภทท่ีพักดังนี้ 
   8.1  ประเภท  ก    ไดแก  บานเดี่ยว  บานแฝด   
   8.2  ประเภท  ข     ไดแก  หองแถว 
   8.3  ประเภท  ค    ไดแก  แฟลตปาริชาติ, แฟลตลีลาวดี, แฟลตเบญจมาศ 1, 2 
   8.4  ประเภท  ง    ไดแก  หอพักราชาวดี (เกรด A, B, C) 
   8.5  ประเภท  จ    ไดแก  หอพักเฟองฟา (เกรด A, B) 
 

    
          / ขอ 9. วิธีการ... 
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ขอ 9  วิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหผู อํานวยการกองกลางเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหขาราชการผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานในทันทีท่ีทราบเรื่อง หากยังมีท่ีพักวางให
พิจารณาจัดสรรใหกับบุคลากรท่ีมีสิทธิ์ขอเขาพักอาศัยตามวิธีการและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                               9.1  การพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหพิจารณาจัดสรรใหแกผูยื่นคําขอเขาพักอาศัยท่ีเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหแลวเสร็จกอนหากยังมีท่ีพักวางจึงจะจัดสรรท่ีพักให พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว         

9.2  ผูประสงคจะเขาพักอาศัยตองยื่นคําขอเขาพักอาศัยตอผูอํานวยการกองกลาง    
เม่ือมีการประกาศใหขอท่ีพักและตองยื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น  
                               9.3  กรณีท่ีคูสมรสเปนบุคลากรสังกัดหนวยงานในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลาท้ังคูใหใช
สิทธิ์ยื่นคําขอเพียงสิทธิ์เดียว 

9.4  กรณีท่ียื่นคําขอเขาพักอาศัยและไดรับการพิจารณาใหเขาพักแตผูไดรับสิทธิ์   
ไมประสงคจะใชสิทธิ์ใหพิจารณาผูมีคะแนนรวมอันดับรองลงมาเปนผูไดรับสิทธิ์แทน   

9.5  ผูใดท่ีเขาพักอาศัยในท่ีพักในประเภทใดอยูแลว จะขอใชสิทธิ์เขาพักอาศัยในท่ีพัก
ประเภทเดียวกันอีกไมได ยกเวนท่ีพักท่ีมีการแบงเกรด ใหสามารถขอใชสิทธิ์แตละเกรดได  

9.6  ผูท่ีลาศึกษาตอหรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการเฉพาะในเขตจังหวัดใกลเคียง
ซ่ึงโดยปกติสามารถเดินทางไป–กลับไดภายในวันเดียวกันใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยได 

ขอ 10  กําหนดสิทธิ์ในการขอเขาพักอาศัยในท่ีพักแตละประเภทดังนี้ 
                              10.1  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
และลูกจางประจํา ใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยได  1 ประเภท 

                                 10.2  ลูกจางชั่วคราวใหมีสิทธิ์ยื่นคําขอเขาพักอาศัยไดเฉพาะประเภท จ หอพักเฟองฟา 
เทานั้น 

  ขอ 11  การพิจารณาเขาพักอาศัยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 
      11.1 คาระดับคะแนนจากตําแหนง (พิจารณาจากคําสั่งแตงตั้ง) 
            11.1.1 ศาสตราจารย/เชี่ยวชาญพิเศษ   5        คะแนน 
            11.1.2 รองศาสตราจารย/เชี่ยวชาญ     4     คะแนน 
             11.1.3 ผูชวยศาสตราจารย/ชํานาญการพิเศษ  3    คะแนน 
              11.1.4 อาจารย/ชํานาญการ/ปฏิบัติการ  2    คะแนน 
 11.2 คาระดับคะแนนอายุการปฏิบัติราชการใหนับ 1 คะแนนตออายุการปฏิบัติ
ราชการ 1 ป โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
  11.2.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหนับอายุราชการตั้งแต
วันท่ีมีคําสั่งใหบรรจุเขารับราชการ 

 11.2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราว ใหนับอายุงานตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งตั้งแตการเปนลูกจางชั่วคราวและเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 

      11.2.3 กรณีผูยื่นขอเขาพักอาศัยมีคะแนนในขอ 11 เทากันใหพิจารณาจาก
วันเริ่มปฏิบัติงานและหากปฏิบัติงานในวันเดียวกันใหใชวิธีการจับสลาก 

 
                                                                     /ขอ 11.3 กรณีคูสมรส 
 

http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/2.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/3.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/4.pdf
http://personal.rmutsv.ac.th/pdf/2554/310154/01/5.pdf
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 11.3  กรณีคูสมรสปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
พ้ืนท่ีสงขลา จะไดรับสิทธิ์เพ่ิม 1 คะแนน 
 ขอ 12   ผูเขาพักอาศัยจะตองคืนสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยในกรณีดังตอไปนี้ 

12.1  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดท่ีเปนการฝาฝนหลักเกณฑ ขอปฏิบัติตามขอ 16  
และคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ 

12.2  ไดรับการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหม 
12.3  ไมไดพักอาศัยคางคืนเปนการประจํา (อยางนอยตองพักอาศัย 3 คืน/สัปดาห) 

และไมถือวาการพักผอนยามกลางวันเปนการพักอาศัย 
12.4  ใชสิทธิ์ของตนเองเพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ีมิใช คูสมรส บุตร และบิดา มารดาเขาพัก

อาศัยแทน 
12.5  ผูเขาพักอาศัยมีความประสงคคืนสิทธิ์การเขาพักอาศัย 
12.6  พนจากการปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุราชการในหนวยงานพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

สงขลา 
12.7  เสียชีวิต 

                       ขอ 13   การคืนท่ีพักเม่ือหมดสิทธิ์ในท่ีพักจะตองดําเนินการกอนสงท่ีพักคืนดังนี้ 
13.1  แจงยายทะเบียนราษฎรออกจากท่ีพัก 
13.2  ขนยายทรัพยสินและสัมภาระท้ังหมดออกจากท่ีพัก 
13.3  ซอมแซมท่ีพักและปดรอยท่ีเกิดจากการเจาะหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีทําใหผนัง

เปนรู เปนหลุม ตลอดจนซอมแซมสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบท้ังหมดใหมีสภาพสมบูรณและพรอมใชงาน 
13.4  ทําความสะอาดท่ีพักและบริเวณโดยรอบ 
13.5  คืนกุญแจท่ีพักใหกับกองกลาง  
 

                                ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีหมดสิทธิ์ในท่ีพัก 

                 ขอ 14  ในกรณีผูเขาพักอาศัยตองคืนสิทธิ์การเขาพักเนื่องจากเหตุตามขอ 12.6 หากคูสมรส
หรือบุตรเปนบุคลากรสังกัดหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลาใหคูสมรส
หรือบุตรใชสิทธิ์เขาพักอาศัยตอไดท้ังนี้ตองไมขัดตอสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยท่ีพักตามขอ 10 

 ขอ 15  การปรับปรุง  ดัดแปลง  ตอเติมหรือกอสรางสิ่งใด ๆ  ในท่ีพักหรือบริเวณท่ีพักใหยื่น
แบบและรายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได ซ่ึงสิ่งท่ีได
ดําเนินการไปแลว รวมถึงท่ีดําเนินการโดยไมไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ใหถือเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะ    
รื้อถอนไมไดเวนแตมหาวิทยาลัยสั่งใหรื้อถอน หากทําการรื้อถอนโดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยถือวาเปน
การทําลายทรัพยสินของทางราชการ     

                       ขอ 16 ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาพักอาศัย 
   16.1  เม่ือไดรับการพิจารณาจัดสรรท่ีพักใหเขาอยูอาศัย ผูเขาพักอาศัยตองขอรับ

กุญแจท่ีพักจากกลุมงานอาคารสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ภายในเจ็ดวันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 
หากไมรับกุญแจเพ่ือเขาพักอาศัยดวยสาเหตุใดก็ตามภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์การเขาพัก และใหผูยื่น
คําขอเขาพักอาศัยท่ีมีคะแนนรวมลําดับรองลงมาเปนผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยแทน 
 16.2 หลังจากรับกุญแจท่ีพักผูไดรับสิทธิตองเขาพักอาศัยภายในสามสิบวันนับแตวันรับ
กุญแจท่ีพัก หากไมเขาพักภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหมดสิทธิ์การเขาพักและตองคืนกุญแจท่ีพักภายในสามวัน    
นับแตวันครบกําหนดเวลาการเขาพักอาศัย 

/ขอ 16.3 ใหความ... 
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16.3  ใหความรวมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบริการที่พักหรือกิจกรรม 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

16.4  รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางผูพักอาศัยดวยกัน และวางตนให
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย   

16.5  ดูแลระบบไฟฟา ประปา และสาธารณูปการอ่ืนให ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพไมประมาทเลินเลอหรือกระทําการใดๆ ใหเกิดภัยอันตรายเสียหายตอท่ีพัก 

        16.6  ดูแลบํารุงรักษาที่พักใหมีสภาพดี ตลอดจนรักษาความสะอาดในที่พักและ
บริเวณที่พักใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ไมปลอยใหกิ่งไม ใบไม หรือวัสดุ
สิ่งของรุกล้ําท่ีพักขางเคียงหรือบริเวณสาธารณะ 

 ขอ 17 ขอหามปฏิบัติของผูเขาพักอาศัย 
17.1  หามประพฤติตนใหเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 
17.2  หามเลี้ยงสัตวท่ีกอความเดือดรอนรําคาญใหแกผูอ่ืน 
17.3  หามปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติม กอสรางสิ่งใด ๆ หรือรื้อถอนท่ีพักกอนไดรับ

อนญุาตจากมหาวิทยาลยั 
17.4  หามแลกเปลี่ยนหรือโยกยายท่ีพักโดยไมผานข้ันตอนการพิจารณาจัดสรรท่ีพัก 
17.5   หามใชท่ีพักเปนท่ีประกอบกิจการรานคา เก็บสินคาหรือใหบริการตาง ๆ 

ตลอดจนนําเอาท่ีพักไปใหเชาหรือแบงใหเชา 
17.6  หามกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ 

ของมหาวิทยาลัย 
17.7  หามนําเอาสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งท่ีเปนอันตรายมาเก็บไวในท่ีพักหรือบริเวณท่ีพัก 
17.8  หามละเมิดสิทธิ์การพักอาศัยของผูอ่ืนรวมถึงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชรวมกันใน

ท่ีพักอาศัย 
17.9  หามบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัย เขาพักอาศัยในท่ีพักแทนผูมีสิทธิ์ขอท่ี

พักอาศัย ยกเวนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูมีสิทธิ์เขาพักอาศัยอยูรวมกับผูมีสิทธิ์ขอท่ีพักอาศัย 
ขอ 18  หากผูเขาพักอาศัยมีความจงใจเจตนากระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการฝาฝน

หรือเกิดการรองเรียนตอขอหามปฏิบัติของผูเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเขาพักอาศัยท่ีพักของทาง
ราชการ พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา ใหคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ ดังนี้ 

18.1 ใหประธานคณะกรรมการมีหนังสือตักเตือน 1 ครั้ง และใหผูพักอาศัยชี้แจงตอ
คณะกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการหากไมมาชี้แจงใหถือวาหมดสิทธิ์ในท่ีพัก 

18.2 กรณีผูพักอาศัยไมปฏิบัติตามขอ 18.1 ใหเพิกถอนสิทธิ์และงดการขอท่ีพักเปน 
เวลา 3 ป  

 18.3 กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสินใหชดใชคาเสียหายตามจริง 
          ขอ 19 กรณีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีประกาศไดกําหนดไว ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา

เพ่ือเสนออธิการบดีสั่งการ 
ขอ 20  ใหอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมี

ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัตินอกเหนือจากประกาศท่ีกําหนดและใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ  วันท่ี             เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565 

     (ศาสตราจารยสุวัจน   ธัญรส) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ราง/พิมพ : ภาวิตรา
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