
(ร่าง) 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………. 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ (๔) “ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บ
เฉพาะกรณี” และข้อ ๑๐ “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจออกประกาศหรือ
ค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ” แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จงัหวัดปทุมธานี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 “เอกสารส าคัญทางการศึกษา” หมายความว่า หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ข้อ ๔ อัตราค่าบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษาและปริญญาบัตรพร้อมปกปริญญา
บัตรทางไปรษณีย์ 

           (ก) ภายในประเทศ ( น ้าหนัก ๑ - ๑๐๐ กรัม) 
แบบลงทะเบียน ครั้งละ ๗๐ บาท 
แบบด่วนพิเศษ ครั้งละ ๙๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

(ข) ต่างประเทศ ( น ้าหนัก ๑ - ๑๐๐ กรัม) 
      ๑) อัตราค่าบริการจดหมายและของตีพิมพ์ระหว่างประเทศทางอากาศ    
                       

โซน ๑ ครั้งละ ๑๖๐ บาท 
โซน ๒ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
โซน ๓ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
โซน ๔ ครั้งละ ๑๙๐ บาท 

  

  ๒) อัตราค่าบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศทางอากาศ  
   

โซน ๑ ครั้งละ ๒๖๐ บาท 
โซน ๒ ครั้งละ ๒๔๐ บาท 
โซน ๓ ครั้งละ ๒๙๐ บาท 
โซน ๔ ครั้งละ ๒๗๐ บาท 
โซน ๕ ครั้งละ ๓๑๐ บาท 
โซน ๖ ครั้งละ ๒๙๐ บาท 
โซน ๗ ครั้งละ ๓๙๐ บาท 

 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                   ประกาศ ณ วันที่     เดือน                พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

                    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                   

จังหวัดปทุมธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 
 

เอกสารแนนท้ายประกาศ 
อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารส้าคัญทางการศึกษา 

 (ก) ภายในประเทศ  

 
ค่าบริการ/ 
ครั ง (บาท) 

ค่าซอง/ 
ครั ง (บาท) 

ค่าบริการไปรษณีย์ 
( น ้าหนัก ๑-๑๐๐ กรัม) 

รวม 
(บาท) 

ลงทะเบียน ๕๒ ๕๐ ๑๘ ๗๐ 
ด่วนพิเศษ ๕๓ ๕๐ ๓๗ ๙๐ 

 
(ข) ต่างประเทศ  
    ๑) อัตราค่าบริการจดหมายและของตีพิมพ์ระหว่างประเทศทางอากาศ  

โซน 
ค่าบริการ/ 
ครั ง (บาท) 

ค่าซอง/ 
ครั ง (บาท) 

ค่าบริการไปรษณีย์ 
( น ้าหนัก ๑-๑๐๐ กรัม) 

รวม (บาท) 

โซน ๑ ๕๑ ๕๐ ๕๙ ๑๖๐ 
โซน ๒ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๒๐๐ 

โซน ๓ ๕๒ ๕๐ ๙๘ ๒๐๐ 

โซน ๔ ๕๗ ๕๐ ๘๓ ๑๙๐ 
 

  
 

โซน ๑ คือ ภูฏาน จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรี
ลังกา ไต้หวัน  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม 

โซน ๒ คือ อาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) 
ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก โมร็อกโก นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย นอร์เวย์ 
โอมาน ปากีสถาน โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ โรมาเนีย เซอร์เบีย          
สโลวาเกีย แอฟริกาใต ้สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และ ตุรก ี

โซน ๓ คือ ออสเตรเลีย บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
เนเธอร์แลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย สเปน และอังกฤษ 

โซน ๔ คือ สหรัฐอเมริกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

๒) อัตราค่าบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศทางอากาศ  
 

โซน ค่าบริการ ค่าซอง 
ค่าบริการไปรษณีย์ 

( น ้าหนัก ๑-๑๐๐ กรัม) 
รวม 

(บาท) 
โซน ๑ ๕๐ ๕๐ ๑๖๐ ๒๖๐ 

โซน ๒ ๕๐ ๕๐ ๑๔๐ ๒๔๐ 

โซน ๓ ๕๕ ๕๐ ๑๘๕ ๒๙๐ 
โซน ๔ ๕๕ ๕๐ ๑๖๕ ๒๗๐ 

โซน ๕ ๕๐ ๕๐ ๒๑๐ ๓๑๐ 

โซน ๖ ๕๐ ๕๐ ๑๙๐ ๒๙๐ 
โซน ๗ ๕๐ ๕๐ ๒๙๐ ๓๙๐ 

 
 

โซน ๑ คือ ภูฏาน จีน และอินโดนีเซีย 
โซน ๒ คือ กัมพูชา ฮ่องกง ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน  

เวียดนาม  และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โซน ๓ คือ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์  กรีซ ไอร์แลนด์  

ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ 
โซน ๔ คือ อาร์เจนตินา บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก ฮังการ ีอิหร่าน (สาธารณรัฐ

อิสลาม) โมร็อกโก ไนจีเรีย นอร์เวย์ โอมาน ปากีสถาน โปแลนด์ โปรตุเกส 
กาตาร ์โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย แอฟริกาใต้ และตุรกี 

โซน ๕ คือ ฝรั่งเศส เยอรมน ีอิตาลี ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย และอังกฤษ 
โซน ๖ คือ ออสเตรเลีย บราซิล อิสราเอล เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และสเปน 
โซน ๗ คือ สหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา : ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด เรื่อง อัตราค่าบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
         ทั งนี  ตั งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป          
         ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 


