ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)
กรณีนกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ระบบ Admissions
-------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จะรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)
เพื่อให้การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัคร
ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2558 จํานวน 268 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหญิง
200 คน และนักศึกษาชาย 68 คน
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลตามประกาศนี้ (รวมไปถึงภาคผนวก ก) ด้วยตนเอง และเป็นผู้รับรอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีก่ ําหนดไว้ในประกาศรับ
สมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาได้รับทราบข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
นักศึกษาเอง หรือพบว่าเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครครัง้ นีม้ าตั้งแต่ต้น
2. วิธีการสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่อาคาร
หอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 (ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น.)
2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
หลัก) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://lampang.tu.ac.th/download/206/20604.pdf และส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190
3. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
3) สําเนาทะเบียนบ้าน
4) สําเนาบัตรประชาชน
5) ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชี ให้แนบสําเนาการโอนเงินส่งมาพร้อมใบ
สมัครด้วย
หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด
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2. กรณีที่นักศึกษามีโรคประจําตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโปรดระบุรายละเอียดในใบสมัครให้ละเอียด
พร้อมแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย
4. การชําระเงิน
ชําระด้วยเงินสด ณ ห้องการเงิน 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ในวันราชการ เวลา 8.30-15.30 น.
หรือ โอนเงินผ่านเข้าบัญชี หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ธนาคารทหารไทย สาขาห้างฉัตร บัญชี
ออมทรัพย์เลขที่ 401-2-31523-2
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
4.1 ค่าบํารุงห้องพักคิดเป็นรายปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 รวม 9
เดือน คนละ 7,200 บาท/ปีการศึกษา (พักห้องละ 4 คน)
4.2 กรณีนักศึกษาหอพักใหม่ ต้องชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าประกันความเสียหาย คนละ 500 บาท (คืนให้หลังจากย้ายออก กรณี ไม่ได้ทําความเสียหายให้กับ
หอพัก)
- ค่าประกันกุญแจ คนละ 100 บาท / ดอก
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก คนละ 10 บาท /ปีการศึกษา
รวมข้อ 4.2 เป็นเงิน คนละ 610 บาท
รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระทั้งสิ้น 7,810 บาท
5. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพัก
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาให้มีสทิ ธิเข้าพักตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 มีภูมิลําเนาในภูมิภาคอื่น ที่ไม่ใช่ภาคเหนือ
ลําดับที่ 2 มีภูมิลําเนาอยู่บริเวณภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัดลําปาง
ลําดับที่ 3 ไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองลําปางและอําเภอห้างฉัตร
ลําดับที่ 4 มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอเมืองลําปางและอําเภอห้างฉัตร (จะรับพิจารณาเฉพาะกรณีผู้สมัครไม่ถึง
จํานวนทีร่ ับสมัคร)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ณ สํานักงานหอพักนักศึกษา และเว็บไซต์www.lampang.tu.ac.th
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
6.2 นักศึกษาที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีหอพักฯ แล้วไม่ได้รับสิทธิการเข้าพักในหอพัก หรือ มีชื่อในบัญชีรายชื่อ
สํารอง (Waiting List) มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้แก่นักศึกษาภายในกําหนดเวลา 45 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
6.3 สิท ธิการอนุ ญ าตให้นั กศึกษาเข้าพั กเป็ นของมหาวิทยาลัย ห้ามนักศึก ษาโอนสิทธิการเข้าพั กให้แก่
นักศึกษาอื่น หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิการเข้าพัก และจะถูกดําเนินการทางระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป
7. การยืนยันสิทธิการเข้าพักและการย้ายทะเบียนบ้าน
7.1 กํ า หนดวั น ยื น ยั น สิ ท ธิ วั น ที่ 27 กรกฎาคม – 25 สิ ง หาคม 2558 โดยติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารหรื อ
download เอกสารยืนยันสิทธิจากเว็บไซต์ http://lampang.tu.ac.th/download/206/20603.pdf
7.2 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร นักศึกษาที่ประสงค์ยืนยันสิทธิจะต้องทําการย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เลขที่ 248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- ติ ด ต่ อ ที่ ว่าการอํ าเภอตามทะเบี ย นบ้ านเดิ ม เพื่ อ แจ้งย้ า ยต้ น ทาง เข้ ามายั ง หอพั ก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ตามที่อยู่ข้างต้น (ไม่รับโอนย้ายปลายทาง)
- ให้นักศึกษานําเอกสารใบแจ้งย้ายตัวจริงที่ทางอําเภอออกให้จํานวน 2 ฉบับ มายื่นที่สํานักงาน
หอพักฯ พร้อมใบยืนยันสิทธิ
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7.3 ส่งเอกสารตามข้อ 7.1 และ 7.2 มาทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ถึง หอพักนักศึกษา หรือมายื่นด้วย
ตนเอง ณ สํานักงานหอพักนักศึกษา อาคารโดม ๑ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
7.4 นักศึกษาจะต้องดําเนินการยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากไม่ดําเนินการจะถือว่าสละสิทธิ
8. การลงทะเบียนเข้าพักและรับกุญแจ
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้มาลงทะเบียนเข้าพักและรับกุญแจด้วยตนเอง พร้อมขนของเข้าหอพัก ตั้งแต่วันที่ 1 25 สิงหาคม 2558 โดยนักศึกษาต้องย้ายทะเบียนบ้านและยืนยันสิทธิให้เรียบร้อยก่อนเข้าพัก
9. การจัดห้องพัก
9.1 นักศึกษาที่สมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครก่อนมีสิทธิเลือกห้องพัก และการเข้าพักร่วมกับ
เพื่อนนักศึกษาเพศเดียวกัน
9.2 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิการจัดห้องพักกรณีมีความจําเป็นและเพื่อความเหมาะสม ซึ่งอาจไม่เป็นไป
ตามที่นักศึกษาแสดงความจํานงไว้ และถือว่า การพิจารณาตัดสินนั้นเป็นการยุติจนกว่าจะมีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมกว่า
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์)
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารศูนย์ลําปางและศูนย์พัทยา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)
กรณีนกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ระบบ Admissions
***************
1. รูปแบบและลักษณะหอพักนักศึกษา
1.1 เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น จํานวน 2 อาคาร แบ่งเป็นหอพักนักศึกษาหญิงอาคารโดม ๑ และหอพักนักศึกษา
อาคารโดม ๒ (ชั้น 2-3 สําหรับนักศึกษาชาย ชั้น 4-5 สําหรับนักศึกษาหญิง)
1.2 ขนาดห้องพัก 28 ตารางเมตร แยกเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ขนาด 19.60 ตารางเมตร (5.60 เมตร X 3.50
เมตร) และส่วนระเบียง ซักล้าง ห้องสุขา-อาบน้ํา ขนาด 8.40 ตารางเมตร (2.40 เมตร X 3.50 เมตร)
1.3 ชั้น ล่าง ประกอบด้วย ห้ องสํานั กงาน ห้ องพั กอาจารย์ ห้อ งโถงอเนกประสงค์ มี โทรทั ศน์ ติด UBC Gold
Package และห้องอ่านหนังสือ
1.4 ชั้น 2 – 5 แต่ละชั้นประกอบด้วย ห้อง Common Room และห้องพักนักศึกษา
1.5 หอพักนักศึกษาอาคารโดม ๑ มี ห้องพักนักศึกษาจํานวน 93 ห้อง รองรับนักศึกษาได้สูงสุด 372 คน (พักห้อง
ละ 4 คน)
หอพักนักศึกษาอาคารโดม ๒ มี ห้องพักนักศึกษาจํานวน 99 ห้อง รองรับนักศึกษาได้สูงสุด 396 คน (พักห้อง
ละ 4 คน)
1.6 ด้านหน้าอาคารโดม ๑ มีโรงอาหารประจําหอพัก โดยมีร้านอาหารประเภทต่างๆ ให้บริการกับนักศึกษาใน
หอพัก
1.7 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดกล้องวงจรปิด
2. อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้อง มีดังนี้
2.1 เตียงนอนขนาด 2 ชั้น
2 เตียง พร้อมที่นอน 4 หลัง
2.2 ตู้เสื้อผ้า
4 หลัง
2.3 โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนักศึกษา
4 คน
2.4 ห้องน้ําในห้องพัก โดยแยกเป็นห้องอาบน้ําและสุขา
3. ห้อง Common Room ประกอบด้วย
3.1 โต๊ะเก้าอี้สําหรับนักศึกษาพบอาจารย์ผู้ปกครอง / ทํากิจกรรม / พักผ่อน
3.2 โทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
3.3 เตาไมโครเวฟ
3.4 ตู้เย็น
4. เครื่อ งมื อ สื่ อ สาร และเครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า ส่ ว นตั ว ที่ ส ามารถนํ า เข้ าไปในห้ อ งพั ก ได้ ได้ แ ก่ โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
คอมพิวเตอร์ เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ําร้อน พัดลม โคมไฟ
5. กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งกินกําลังไฟ หรือ ที่มีลักษณะก่อความเดือดร้อนรําคาญให้แก่นักศึกษาคนอื่น
เช่ น โทรทั ศ น์ เครื่อ งเสี ย ง ลํ าโพง ตู้ เย็ น เตาไมโครเวฟ เครื่อ งซั ก ผ้ า หรื อ สิ่ ง ของที่ มี ค่ าเกิ น ควร ต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยก่อน จึงจะนําเข้าไปได้ รวมถึงเครื่องทําน้ําอุ่นซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้
6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายห้องพักก่อนได้รับอนุญาต
7. กรณีที่นักศึกษาขออนุญาตย้ายห้องพัก ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
7.1 เมื่อหอพักฯ มีห้องว่างพอ
7.2 เมื่อต้องการอยู่เพียง 1-3 คน จะต้องยินยอมชําระค่าบํารุงห้องเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าบํารุงห้องพักจํานวน 1 ห้อง
(4 คน ) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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7.3 เมื่อต้องการพักอยู่กับเพื่อนร่วมห้องใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนร่วมห้องใหม่ทุกคน โดยนักศึกษา
ผู้พักอาศัยในห้องเดิม ไม่ต้องรับผิดชอบชําระค่าบํารุงห้องเพิ่มขึ้น
7.4 นักศึกษาจะได้รับสิทธิในการย้ายห้องพักเพียงปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะแจ้งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้
ทราบในแต่ละภาคการศึกษา
กรณีที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้มีการย้ายห้อง หรือ กรณีที่ได้มีการจัดห้องพักไปแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่
จะย้าย/เปลี่ยนแปลงห้องพักนักศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป
8. กรณีที่นักศึกษาต้องการให้นักศึกษาที่มิใช่นักศึกษาหอพักเข้ามาพักอาศัยอยู่ชั่วคราว ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
8.1 ต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนร่วมห้องทุกคน โดยบุคคลภายนอกต้องแจ้งให้ผู้จัดการหอพักและอาจารย์
ผู้ปกครองทราบ
8.2 ต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการห้องพัก (ชั่วคราว) โดยแจ้งความจํานงได้ที่ชั้น 1 ห้องสํานักงานหอพัก โดย
ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชําระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย
8.3 ต้องทําการติดบัตรสําหรับบุคคลภายนอกไว้ทหี่ น้าอกตลอดเวลาที่อยู่หอพัก
8.4 ต้องชําระค่าลงทะเบียนสําหรับการพักอาศัยชั่วคราว คิดค่าบริการ 30 บาท/คน/คืน (เฉพาะ นศ.มธ.ลป)
8.5 ได้รับสิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาแล้ว ห้ามโอนสิทธิการเข้าพักให้แก่นักศึกษาที่มิใช่นักศึกษาหอพักอื่น หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษตามระเบียบของหอพักฯ
9. อัตราค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้า (จ่ายตามที่ใช้จริง)
- ค่าน้ําประปา
หน่วยละ
25
บาท
- ค่าไฟฟ้า
หน่วยละ
5
บาท
ทั้งนี้ การชําระเงินค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้านักศึกษาจะต้องชําระภายในวันที่ 1-10 ของเดือนถัดไป กรณีชําระเงิน
ค่าน้ําประปา และไฟฟ้าล่าช้า คิดค่าปรับรายการละ 50 บาท/เดือน
หมายเหตุ ค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าใช้ไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบก่อน
การเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 1 เดือน
10. เวลาเปิด-ปิดหอพักนักศึกษา
เปิดเวลา 04.30 น.
ทุกวัน
ปิดเวลา 22.30 น.
วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
ปิดเวลา 23.30 น.
วันศุกร์-วันเสาร์
11. การย้ายเข้า - ย้ายออก
11.1 การย้ายเข้า
- กรอกแบบฟอร์ม หพ.ลป.001/1 เพื่อลงทะเบียนและขอรับกุญแจห้องพัก พร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา
หอพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสํานักงานหอพัก ชั้น 1
11.2 การย้ายออก
11.2.1 ให้ย้ายออกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- กรอกแบบฟอร์ม หพ.ลป.010/1 และ 010/2 เพื่อแจ้งย้ายออกและขอรับเงินค่าประกันความเสียหายและ
ค่าประกันกุญแจคืน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2559
- กรณีนักศึกษาไม่เก็บทรัพย์สินออกจากห้องพักภายในระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีสิทธิขนย้าย
ทรัพย์สินไปเก็บไว้ในสถานที่และตามสภาพที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
ห้องพักรายละ 200 บาท
- กรณีที่นักศึกษาไม่ทําความสะอาดห้องก่อนย้ายออกในเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าทําความ
สะอาดห้องละ 300 บาท
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- กรณีที่นักศึกษาต้องการฝากทรัพย์สิน สามารถฝากได้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะต้องเก็บทรัพย์สินใส่
กล่องขนาดมาตรฐาน เขียนชื่อ สกุล เลขทะเบียนนักศึกษาให้เรียบร้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหาย สูญหาย ของทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น และอนุญาตให้ฝากได้ไม่เกินคนละ 3 กล่องหรือ 3 ชิ้น
12. นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าพักในหอพัก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ของ
หอพักและของมหาวิทยาลัยทุกประการ
*********************

