
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา และคาลงทะเบียน  

 พ.ศ.๒๕๕๓ 

-------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๔๘ และตามขอ ๔  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ วาดวยการการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอกําหนดอัตราการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษา และคาลงทะเบียน  ที่จะเรียกเก็บจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังน้ี  

ขอ  ๑  อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา และคาลงทะเบียน 

กลุมท่ี คณะ ภาคปกติ ภาคสมทบ 

๑ คณะศิลปศาสตร   

   - สาขาวิชาการโรงแรม ๗,๐๕๐ ๑๖,๐๐๐ 

   - สาขาวิชาการทองเที่ยว ๗,๐๕๐ ๑๖,๐๐๐ 

   -  สาขาวิชาอื่น ๆ ๗,๐๕๐ - 

๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   - สาขาวิชาเคม ี ๘,๐๕๐ - 

   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ๘,๐๕๐ - 

   - สาขาวิชาอื่น ๆ  ๙,๒๐๐ - 

๓ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ๙,๒๐๐ - 

๔ คณะวิศวกรรมศาสตร ๙,๒๐๐ ๑๘,๒๐๐ 

๕ คณะบริหารธุรกิจ   

   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ๘,๕๐๐ ๑๗,๐๐๐ 

   - สาขาวิชาอื่น ๆ  ๗,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 

๖ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ๖,๒๐๐ - 

๗ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๙,๒๐๐ - 

 ขอ  ๒  กรณีลงทะเบียนไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ใหจายครึ่งหน่ึงของอัตราการเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษา และคาลงทะเบียน ตามขอ ๑ 



 ๒ 

 (นายสาธิต     พุทธชัยยงค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 ขอ  ๓  กรณีลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือรายวิชาสห

กิจศึกษา ใหเสียคาบํารุงการศึกษา และคาหนวยกิต จํานวน ๖,๒๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  อัตราการเก็บเงินคาสนับสนุนการจัดการศึกษา คาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียม

การศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ขอ  ๔  การเรียกเก็บเงินตามขอ ๑ สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัย ยังไมรวมการจัดเก็บ

เงินคาสนับสนุนการศึกษา ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ ไดรวมการจัดเก็บเงินคาสนับสนุนการศึกษาแลว 

   ขอ  ๕  การเรียกเก็บเงินตามขอ ๑, ๒ และ ๓ นักศึกษาสามารถขอคืนเงินไดตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๓ ขอ ๑๐ (๖) 

 ขอ  ๖  ประกาศน้ี ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่      ๘         เมษายน     พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

                                                                          

            

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

    ลงช่ือ        

(นายสาธิต  พุทธชัยยงค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง    การกําหนดอัตราคาใชจายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

------------------------------------------ 

                

เพื่อใหการดําเนินการเรียกเก็บคาใชจายและการเบิกจายเงิน ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา เปนไปตามขอ ๘ แหงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงกําหนดอัตราคาใชจายที ่          เรียกเกบ็ 

และการเบิกจายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยใหเรียกเก็บคากิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม ป

การศึกษา ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี ปที่ ๑ และ ปที่ ๓ (ตอเน่ือง) ดังน้ี 

                     คาปฐมนิเทศ    ๓๐๐   บาท (คาอบรม  อาหาร  ที่พัก  คาวัสดุอุปกรณ  และคารถ)           

 ประกาศ     ณ    วันที่  ๑๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง    กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา 

------------------------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการรับ – 

จายเงิน เบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงกําหนดอัตรา

เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่เก็บจากนักศึกษาที่ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังน้ี 

 ๑.  อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาที่เรียกเก็บตามขอ ๖ แหงระเบียบสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล  วาดวยการรับ – จายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ สําหรับนักศึกษาทุกคน คนละ 

๒๐๐ บาท/ป 

 ๒.  ใหเรียกเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาตามที่ระบุในขอ ๑  ในวันลงทะเบียนเรียน            

ภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา ในแตละหลักสูตรที่กําหนด 

             ประกาศ  ณ วันที่   ๑๔  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

(นายสาธิต  พุทธชัยยงค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 



 ๕ 

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เรื่อง  อัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
  

 เพื่อใหการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ              

ทุกคณะที่สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   จึงกําหนดอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา ดังตอไปน้ี   

ขอ ๑  คาธรรมเนียมการศึกษา 

    ๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา  

 (๑) คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก   ๑๐๐  บาท 

 (๒) คาสมัครสอบคัดเลือก                            ๒๐๐  บาท 

(๓) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา      ๕๐๐  บาท 

(๔) คาคูมือนักศึกษา      ๑๕๐  บาท 

    (๕) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา     ๑๐๐  บาท 

  (๖) คาซีดีเพลงมหาวิทยาลัย     ๑๐๐  บาท 

    (๗)  คาชุดพละ (เฉพาะหลักสูตร ๔ ป)    ๓๕๐  บาท 

  (๘)  คาตรวจสุขภาพ      ๒๐๐  บาท 

                           (๙)  คาสมาคมผูปกครอง     ๕๐๐  บาท 

  (๑๐) คาสนับสนุนการศึกษา (เฉพาะภาคการศึกษาสมทบ) 

     - คณะวิศวกรรมศาสตร                   ๑๒,๐๐๐  บาท 

     - คณะบริหารธุรกิจ               

              สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร       ๑๕,๐๐๐  บาท 

              สาขาวิชาอื่น ๆ                    ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษา 

 (๑) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  ๓๐๐  บาท 

 (๒) คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษาใหม    ๓๐๐  บาท 

 (๓) คาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด  วันละ     ๕๐  บาท 



 ๖ 

  ไมเกิน (ไมนับวันหยุดราชการ)    ๕๐๐  บาท 

   (๔) คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต                               ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๒  คาธรรมเนียมการศึกษาทกุประเภท ทีเ่รียกเกบ็ไวแลว นักศึกษาไมมีสิทธ์ิขอรับคืน เวนแต

กรณีมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหนักศึกษาชําระเงินเกิน ซ้ําซอน ผิดพลาด  

ขอ ๓  การขอคืนคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ใหย่ืนเรื่องเปนหนังสือตอคณบดี และใหอธิการบดีเปนผูมี

สิทธิในการพจิารณาอนุมัติ 

ขอ ๔  ประกาศน้ี ใหใชบังคับนับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

   

  ประกาศ ณ   วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

     

                                

 

                  

(นายสาธิต     พุทธชัยยงค) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 


