ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา
และคาสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
.............................................
ด ว ยสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร เห็ น ควรจั ด ทํ าระเบี ย บวา ด ว ยว า ดว ยการเก็บ เงิ น บํ า รุ ง
การศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไดวาง
ระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กวา “ระเบี ย บสถาบัน การอาชีว ศึกษากรุงเทพมหานคร วาดว ยการเก็บ เงิน บํารุง
การศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
สถาบัน
หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สาขาวิชา
หมายถึง สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
วิทยาลัย
หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
นักศึกษา
หมายถึง ผู เข ารั บ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีใ นสถาบัน การอาชี ว ศึ กษา
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๕ กําหนดอัตราการเก็บเงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้
๑. คาบํารุงการศึกษา
๑.๑ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชา อุตสาหกรรม คหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ เกษตรกรรม ประมง ศิล ปกรรม อุตสาหกรรมการทองเที่ย ว และสาขาวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตประเภทวิชา บริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาละ ๔,๕๐๐ บาท
๑.๓ ภาคฤดูรอนทุกหลักสูตรใหเก็บครึ่งหนึ่งของการศึกษาภาคปกติ
๒. คาลงทะเบียน ภาคปกติ
๒.๑ หนวยกิตบรรยาย หนวยกิตละ
๑๕๐ บาท
๒.๒ หนวยกิตปฏิบัติ หนวยกิตละ
๒๐๐ บาท
คาลงทะเบียนภาคฤดูรอนและภาคพิเศษใหเก็บหนวยกิตละเปนสองเทาของภาคปกติ
๓. คาธรรมเนียมการศึกษา
๓.๑ คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
๑๐๐ บาท
๓.๒ คาสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
๓.๓ คาตรวจสุขภาพ
๒๐๐ บาท
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๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓

คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เก็บครั้งเดียวแรกเขา
๓๐๐ บาท
คาประกันของเสียหาย
เก็บครั้งเดียวแรกเขา
๑,๐๐๐ บาท
คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
๑๕๐ บาท
คาใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
คาเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา ครั้งละ
๕๐ บาท
คาเทียบโอนรายวิชาละ
๓๕๐ บาท
คาลงทะเบียนชากวากําหนด วันละ แตไมเกิน ๕๐๐บาท (ไมนับวันหยุด)
๕๐ บาท
คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๒๐๐ บาท
คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษาใหม
๒๐๐ บาท
คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย ภาคการศึกษาปกติละ
๓๐๐ บ า ท
ภาคฤดูรอนภาคละ
๑๕๐ บาท
๓.๑๔ คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ
๒๐๐ บาท
ภาคฤดูรอนละ
๑๕๐ บาท
๓.๑๕ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑,๒๐๐ บาท
๓.๑๖ คาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๓.๑๗ คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๒๐๐ บาท
๓.๑๘ คาประกันอุบัติเหตุ ปละ
๒๐๐ บาท
๓.๑๙ คาคูมือนักศึกษา
๑๕๐ บาท
๓.๒๐ คาสอบพิเศษ หนวยกิตละ
๕๐ บาท
๓.๒๑ คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (สําหรับการใชหองปฏิบัติการหนวยงานอื่น)
รายวิชาละ
๓๐๐ บาท
๓.๒๒ คาสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
๓.๒๓ คาบํารุงหองพยาบาล ภาคการศึกษาละ
๑๐๐ บาท
ขอ ๖ คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหนักศึกษาชําระภายในเวลาที่
กําหนด เมื่อชําระแลวจะเรียกคืนไมได
ขอ ๗ คาประกันของเสียหาย ตามขอ ๓.๕ นักศึกษาจะไดรับเงินคืนเต็มจํานวน โดยไมรวมดอกเบี้ยเมื่อ
สําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่สถาบันกําหนดไว ทั้งนี้จะตองไมมีรายงานของเสียหายในระหวางที่เปนนักศึกษาอยู
ขอ ๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ใหสภาสถาบันออกเปนประกาศตอไป
ขอ ๘ ใหผูอํานวยการสถาบันรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจตีความวินิ จฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายประสิทธิ์ วัฒนาภา)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

