
ขัน้ตอนการรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยบัตรเครดติ  
 

1. นกัศกึษาน าใบแจ้งยอดเพ่ือช าระเงินแจ้งความประสงค์ช าระเงินผา่นบตัรเครดิต ท่ีการเงิน        
กองคลงั หรือคณะ (ไมรั่บเงินในกรณีผ่อนผนัการช าระเงิน) 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงินชีแ้จงเจ้าของบตัรเครดติในภาระคา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ 
3. เจ้าหน้าการเงินตรวจสอบช่ือเจ้าของในบตัรเครดิตและใบแจ้งยอดคา่ลงทะเบียน เป็นบคุคล

เดียวกนั หรือกรณีใช้บตัรเครดติผู้ อ่ืนเจ้าของบตัรต้องมาด้วย (เจ้าของบตัรและช่ือในบตัรเครดิต
ต้องเป็นบคุคลเดียวกนั) 

4. การรูดบตัรเครดิต ผา่นเคร่ืองรูดบตัรเครดิต EDC ของธนาคารกรุงเทพ เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ด าเนินการค านวณคา่ธรรมเนียมการใช้บตัรเครดติ โดยน าจ านวนคา่ลงทะเบียนคณูด้วยอตัรา
คา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ และบนัทกึลงในเคร่ืองรูดบตัรเครดติ EDC ตามตารางคา่ธรรมเนียมบตัร
เครดิตด้านลา่ง  

5. กรณีรูดบตัรเครดติไมผ่า่น เน่ืองจากวงเงินในบตัรไมเ่พียงพอ คืนบตัรเครดติให้ผู้ช าระเงินเพ่ือ
ตดิตอ่ธนาคาร และเสนอวิธีการช าระด้วยวิธีอ่ืน 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดติ 
ประเภทบัตรเครดติ อัตราค่าธรรมเนียม 

บตัรเครดิตธรรมดา/Premium 
 (Visa/Master card) 

1.19102% 

บตัรเครดิต Japan Credit Bureau : JCB 2.18680% 
บตัรเครดิต China UnionPay : CUP 1.63119% 
บตัรเครดิต Diners Club 3.89071% 

 
6. เม่ือรูดบตัรเครดติแล้ว เจ้าหน้าท่ีการเงินจะได้ Sale Slip 2 ฉบบั โดยให้กบัผู้ช าระเงิน 1 ฉบบั และ

อีกฉบบัให้ผู้ช าระเงินเซ็นช่ือใน Sale Slip เก็บไว้ท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงินด าเนินการตรวจสอบ
ลายเซ็นใน Sale Slip กบัหลงับตัรเครดิตตรงกนั พร้อมถ่ายเอกสาร 2 ชดุ (ตรวจสอบลายเซ็น      
ทกุครัง้เม่ือมีการรับช าระด้วยบตัรเครดิต ตามกฎของวีซา่ ต้องเก็บ Sale Slip ไว้นาน 18 เดือน) 

 
 
 
 



7. เจ้าหน้าท่ีการเงินด าเนินการตดัหนีใ้นระบบลงทะเบียนนกัศกึษาดงันี  ้

ล าดบัท่ี 
ภายในก าหนดเวลาช าระ
คา่ลงทะเบียนผา่นธนาคาร 

หลงัก าหนดเวลาช าระคา่ลงทะเบียนผา่น
ธนาคาร 

1 นกัศกึษาใช้ใบแจ้งยอดเพ่ือช าระเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน 

นกัศกึษาใช้ใบแจ้งยอดเพ่ือช าระเงิน    
(กรณีช าระเงินท่ีกองคลงั/คณะ) 

2 ตดัหนีโ้ดยไมอ่อกใบเสร็จรับเงิน ตดัหนีโ้ดยออกใบเสร็จรับเงิน 
3 ใช้วิธีช าระ (Z : บตัรเครดิต) 
4 ประทบัตรา (รับช าระเงินด้วยบตัร

เครดิตพร้อมเซ็นช่ือผู้ รับเงิน) ในใบ
แจ้งยอดเพ่ือช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
ทัง้สว่นบน และลา่ง 

ประทบัตรา (รับช าระเงินด้วยบตัรเครดติ) ใน
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเซ็นช่ือผู้ รับเงิน 

5 ฉีกใบแจ้งยอดเพ่ือช าระเงิน/
ใบเสร็จรับเงินตามรอยปะ  ส่งสว่นบน
ให้นกัศกึษา เก็บส่วนลา่งไว้เป็น
หลกัฐานการรับเงิน 

สง่ต้นฉบบัใบเสร็จรับเงินให้นกัศกึษา       
และเก็บส าเนาเป็นหลกัฐานการรับเงิน 

 
8. เม่ือสิน้วนัเจ้าหน้าท่ีการเงินสรุปปิดยอดการรับเงินก่อนเวลา 23.00 น. โดยเข้ารหสัตามฟังก์ชัน่ท่ี

ก าหนด เรียกรายงานสรุปยอดรับเงินคา่ลงทะเบียนผา่นบตัรเครดิตจากเคร่ือง EDC 
9. เจ้าหน้าท่ีการเงินจดัพิมพ์รายงานการออกใบเสร็จรับเงิน และรายงานแยกตามรายรับจากระบบ

ลงทะเบียน 
10. การบนัทกึบญัชีในระบบ ERP ณ วนัรูดบตัร พร้อมกดลงรายการบญัชี 

Dr. ลกูหนีบ้ตัรเครดิต     xxx 
 Cr. รายได้คา่ลงทะเบียนเหมาจา่ย   xxx 
 

11. ระบบธนาคารจะท าการตรวจสอบการรับเงินเวลา  23.00 น. ของทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุ พร้อมโอน
เงินเข้าบญัชี มทร. พระนคร และสง่รายงานการรับเงินด้วยบตัรเครดติ และคา่ธรรมเนียม ผา่นทาง 
E-Mail Download ในวนัถดัไป ซึง่จะแสดงรายการรับเงินตามเคร่ือง EDC และจ านวนเงินโอนเข้า
บญัชีธนาคารกรุงเทพ ส าหรับบตัรเครดิต, คา่ธรรมเนียมบตัรเครดิต, ภาษีมลูคา่เพิ่ม และยอดเงิน
รับรวมแตล่ะเคร่ือง 

12. เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายการรับช าระเงินแตล่ะรายการ, หลกัฐานการรับเงินจากเคร่ืองรูด
บตัร Sale Slip และหลกัฐานการรับเงิน มียอดถกูต้องครบถ้วนตรงกนั  



13. การบนัทกึบญัชีในระบบ ERP ณ วนัเรียกรายงาน พร้อมกดลงรายการบญัชีดงันี ้
13.1 กรณีเงินโอนสงูกวา่คา่ลงทะเบียน 

Dr. ธนาคารกรุงเทพ ส าหรับบตัรเครดิต   xxx 
 Cr. ลกูหนีบ้ตัรเครดิต      xxx 
  รายได้อ่ืน – คา่ธรรมเนียมการใช้บตัรเครดติ  xxx 

13.2 กรณีเงินโอนตรงกบัคา่ลงทะเบียน 
Dr. ธนาคารกรุงเทพ ส าหรับบตัรเครดิต   xxx 
 Cr. ลกูหนีบ้ตัรเครดิต      xxx 

14. งานการเงินน าข้อมลูการรับเงินส่งกองคลงัในวนัเรียกรายงาน ช้าสดุวนัท าการถดัไปพร้อมเอกสาร
ดงันี ้
14.1  ใบน าสง่เงินคณะ 
14.2  ใบส าคญัการลงบญัชีในระบบ ERP 
14.3  ส าเนา Sale slip 
14.3  ส าเนาสรุปยอดปิดใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียนจากระบบลงทะเบียน 
14.4  รายงานการรับเงินประจ าวนัจากระบบลงทะเบียน 
14.5  รายงานการโอนเงินบตัรเครดิตของ ธ.กรุงเทพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อดี  
1. เพิ่มชอ่งทางการช าระเงินคา่ลงทะเบียนให้กบันกัศกึษา มีความปลอดภยัเน่ืองจากนกัศกึษาไมต้่อง 

ถือเงินสดเป็นจ านวนมาก 
2. กรณีใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพนกัศกึษาสามารถเลือกผอ่นช าระคา่ลงทะเบียนกบัธนาคารได้   

4 เดือน อตัราดอกเบีย้ 0.69%  
3. กรณีใช้บตัรเครดิตธนาคารอ่ืน อาจได้รับเง่ือนไขตามท่ีธนาคารก าหนด รวมถึงอาจได้คะแนนสะสม 
4. มหาวิทยาลยัได้รับเงินคา่ลงทะเบียนเตม็จ านวน  

ข้อเสีย 
1. เจ้าหน้าท่ียงัขาดประสบการณ์ในการรับช าระเงินด้วยบตัรเครดิต จงึต้องใช้เวลาในศกึษาปัญหา

ตา่งๆ เม่ือปฏิบตัจิริง หรือขอศกึษาดงูาน ในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสบการณ์ทางด้านนี ้
2. เจ้าหน้าท่ีการเงินมีความเส่ียงในการค านวณจ านวนเงินท่ีต้องเรียกเก็บไมถ่กูต้อง 
3. ปัญหาด้านระบบ Internet ตดัหรือหลดุ ท าให้เกิดความล่าช้า 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ  

1. เจ้าหน้าท่ีธนาคารจะเป็นผู้ด าเนินการติดตัง้ เคร่ืองรูดบตัรเครดิตให้คณะละ 1 เคร่ือง พร้อมสอนวิธี
ท ารายการทกุประเภท และการแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

2. ธนาคารติดตัง้ป้าย Standy ให้คณะละ 2 ป้าย และ Poster A4 ส าหรับติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  
3. ธนาคารจะสง่ตวัติดตัง้ Web ส าหรับ Download รายงานธนาคาร ผา่น E-Mail ของผู้ รับผิดชอบ

ของแตล่ะคณะแจ้งไว้เพ่ือติดตัง้ในคอมพิวเตอร์ท่ีต้องใช้ Download file 
4. ขัน้ตอนเบือ้งต้น การรูดบตัรเครดิตจากการสอบถามธนาคาร 

4.1 เลือกประเภทการช าระเงิน Confirm 
4.2 ใสจ่ านวนเงิน 
4.3 จ าเลขบตัรเครดติ 4 ตวัแรก เสียบบตัร และป้อนเลขบตัร 4 ตวัแรก confirm 
4.4 เคร่ืองตรวจสอบวงเงิน ถ้าวงเงินเพียงพอ ระบบจะอนมุตัริายการได้ ถ้าเงินไมเ่พียงพอระบบจะ

ไมอ่นมุตักิารใช้บตัร 
4.5 กด Comfirm รับ Sale Slip 

 
 
 
 
 



คณุเกียรตก้ิอง ภาณเุวศ (เจ้าหน้าท่ีดแูลลกูค้าเคร่ือง EDC) 
โทร 02-353-5660 
Smart Phone 089-895-3055 
 
Call Center ส าหรับเคร่ืองรูดบตัร (ตดิไว้กบัเคร่ือง EDC ทกุเคร่ือง) 
โทร. 02-638-4849 
 
เจ้าหน้าท่ีจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ ธ.กรุงเทพ 
คณุขวญัจิต 
โทร.02-230-2507 
E-Mail :- kwanjit.mar@bbl.co.th 
 
E-mail ส าหรับรับรายงานเคร่ืองรูดบตัร 
คณะบริหารธุรกิจ นางสาวมลวิรรณ  ชยัฮะนิจ 02 665 3777 ตอ่ 2104-2105 edc-bus@rmutp.ac.th 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ 02 665 3777 4106-4107 edc-eng@rmutp.ac.th 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

นางสาวกนกวรรณ  แสงพรชยัเจริญ 02 665 3777 ตอ่ 6813-6814 edc-mct@rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

นางสาวยภุาวดี  กิจทวีพิพฒัน์ 02 665 3777 ตอ่ 5228 edc-hec@rmutp.ac.th 

กองคลงั นายปริญญา  มาด ี 02 280 7238 edc-fd@rmutp.ac.th 

ทกุอีเมลจะมีรหสัผ่านเป็น 3dc#2015 

ยกเว้นกองคลงั ใช้ financedivision 

 


