ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ.๒๕๔๙
…………………………
โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้ อ ๑๑ แห่ง
ข้ อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุสิ ต ว่ า ด้ วย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี เ้ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การเก็ บเงิ นค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินที่นกั ศึกษาจะต้ องจ่ายให้ กบั มหาวิทยาลัยในการศึกษาและการใช้
บริการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี ้
(๑) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าศึกษา สาหรับนักศึกษาใหม่ (เรี ยกเก็บครัง้ เดียวเมื่อขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา)
๗,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าวัสดุการศึกษา (เรี ยกเก็บเป็ นรายภาคเรี ยน) ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ไ้ ม่เกิน
ภาคเรี ยนละ ๔,๖๐๐ บาท
(๓) ค่าลงทะเบียน (เรี ยกเก็บเป็ นรายภาคเรี ยน) ให้ จัดเก็บเป็ นแบบเหมาจ่ายตามหน่วยกิตที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน แยกตามหลักสูตร อัตราการจัดเก็บให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้ อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้ อ ๔ ให้ ถือว่าเป็ นค่าเล่าเรี ยนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บ
จากนักศึกษา ตามระเบียบกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมที่ผกู กับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
ข้ อ ๖ การเก็ บค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตามข้ อ ๔ (๑) และ(๒) ให้ แยกบัญชี ไว้ ต่างหากเป็ นเงิ นฝาก
ประเภทถอนคืน
ข้ อ ๗ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เรี ยกเก็บเฉพาะรายการ)
(๑) ค่าปรับการลงทะเบียนช้ ากว่ากาหนด วันละ ๒๐ บาท
(๒) ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ และใบแทนเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้ แล้ ว ฉบับละ ๑๐๐
บาท
(๓) ค่าออกใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรี ยน ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๔) ค่ารักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคเรี ยนละ ๕๐๐ บาท
(๕) การขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริ ญญาบัตร หรื อปริ ญญาบัตรที่ล่าช้ าเกินกว่าสองปี นับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้ คดิ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๖) ค่าปรับบริการสารสนเทศ ในกรณีที่นกั ศึกษาส่งคืนหนังสือ หรื อสื่อการเรี ยนหลังวันกาหนดส่งคืน ให้
ปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๘ ให้ นกั ศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้ อ ๔(๑) (๒) และ(๓) ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันเปิ ดภาคเรี ยน
เมื่ อพ้ นก าหนดเวลาช าระเงิ นแล้ ว หากมี ความจ าเป็ น มหาวิ ทยาลัยอาจพิ จารณาผ่ อนผันให้ ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ าได้ อีกไม่เกินสิบห้ าวัน โดยนักศึกษาจะต้ องชาระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามข้ อ ๗(๑)
ข้ อ ๙ นักศึกษาผู้ใดไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ พัก
สภาพการเป็ นนัก ศึก ษาไว้ หากนัก ศึก ษาต้ องการรั กษาสภาพการเป็ นนัก ศึ กษาสามารถท าได้ โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามข้ อ ๗(๔)
ข้ อ ๑๐ การเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรี ยนฤดูร้อน ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
และการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่ นใดที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บนอกเหนือจาก ข้ อ ๔ และข้ อ ๗ ให้ เป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บจากนักศึกษาแล้ ว หากพ้ นกาหนดการเพิกถอนการ
เรี ยนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดจะไม่คืนให้ กบั นักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้ อ ๑๓ นักศึกษาที่ ใช้ เงิ น จากกองทุนเงิ นให้ ก้ ูยืมที่ ผูกกับรายได้ ในอนาคต(กรอ.) หากเพิ กถอนการ
ลงทะเบียนไปก่อนที่จะสิน้ สุดระยะเวลา การเพิกถอนการเรี ยนของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่ถือว่า

นักศึกษาได้ ก่อหนี ้แต่อย่างใด แต่หากพ้ นจากกาหนดระยะเวลาเพิกถอนนักศึกษาผู้นนั ้ ต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้ที่
เกิดขึ ้น
ข้ อ ๑๔ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัยปั ญหา อันเกิดจาก
การใช้ ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

