


 รับช ำระเงนิค่ำลงทะเบียนด้วยบัตรเครดติโดยโอนเงนิเข้ำบัญชี มทร.
พระนคร (ผ่ำนเคร่ือง EDC ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด)

 รับเงนิค่ำลงทะเบียนเตม็จ ำนวนเท่ำนัน้
 รับเฉพำะค่ำลงทะเบียนนักศึกษำปริญญำโท และปริญญำเอก
 เจ้ำของบัตรเครดติเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตร
 คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญำโท และปริญญำเอก

 คณะบริหำรธุรกจิ
 คณะวศิวกรรมศำสตร์
 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศำสตร์
 คณะเทคโนโลยสีื่อสำรมวลชน



• สำมำรถผ่อนช ำระได้ 4 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 0.69%

• คิดอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมประเภทของบัตรเครดติ



• เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรกรุงเทพ จะเป็นผู้ตดิตัง้เคร่ือง EDC 
ผ่ำนระบบ lan ของมหำวิทยำลัย พร้อมสำธิตวิธีกำรใช้
งำน และวิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ

• เคร่ือง EDC สำมำรถใช้ได้ทัง้ระบบ lan และผ่ำน
สำยโทรศัพท์



1. นักศึกษำแจ้งช ำระเงนิค่ำลงทะเบียนด้วยบัตรเครดติ

(ไม่รับเงนิในกรณีผ่อนผันกำรช ำระเงนิ)

 เจ้ำหน้ำกำรเงนิตรวจสอบช่ือเจ้ำของในบัตรเครดติและ
ใบแจ้งยอดค่ำลงทะเบียน เป็นบุคคลเดียวกัน

 กรณีใช้บัตรเครดติผู้อ่ืนเจ้ำของบัตรต้องมำด้วย



อัตรำค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต

2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิชีแ้จงเจ้ำของบัตรเครดติในภำระค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บัตรเครดติตำมประเภทบัตรดังนี ้

ประเภทบัตรเครดติ อัตรำค่ำธรรมเนียม

บัตรเครดติธรรมดำ/Premium

(Visa/Master card)
1.19102%

บัตรเครดติ Japan Credit Bureau : JCB 2.18680%

บัตรเครดติ China UnionPay : CUP 1.63119%

บัตรเครดติ Diners Club 3.89071%



4. เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิค ำนวณค่ำธรรมเนียมบัตรเครดติ 

วิธีค ำนวณค่ำธรรมเนียม

คา่ลงทะเบียนทัง้หมด x อตัราคา่ธรรมเนียม = คา่ธรรมเนียมการใช้บตัร

5. กำรรูดบัตรเครดติ และบันทกึข้อมูล

เจ้าหน้าท่ีการเงินรูดบตัรเครดติ และบนัทกึจ านวนเงิน
คา่ลงทะเบียนรวมคา่ธรรมเนียม



ปัญหำที่พบ

กรณีวงเงนิในบัตรเครดติไม่เพียงพอ

 เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิแจ้งเจ้ำของบัตรเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 

 เปลี่ยนเป็นกำรช ำระด้วยวิธีอื่น



เม่ือรูดบัตรเครดติ เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิได้รับ Sale Slip 2 
ฉบับ ฉบับแรกให้กับผู้ช ำระเงนิ และอีกฉบับให้ผู้ช ำระเงนิเซน็ช่ือ 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิด ำเนินกำรตรวจสอบลำยเซน็ใน Sale Slip กับ
หลังบัตรเครดติว่ำตรงกันทุกครัง้ เก็บ Sale Slip ที่มีลำยเซน็ 
พร้อมถ่ำยเอกสำร 1 ชุด (ตรวจสอบทุกครัง้เม่ือมีกำรรับช ำระด้วย
บัตรเครดติ



ตัวอย่ำง Sale Slip

ที่อยู่

หมำยเลขเคร่ือง
หมำยเลขร้ำนค้ำ

หมำยเลขบัตรเครดติ
วัน เวลำ ท ำรำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ลำยเซ็น



กำรตัดหนีใ้นระบบลงทะเบียนนักศึกษำ

ล ำดับ

ที่

ภำยในก ำหนดเวลำช ำระ

ค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร

หลังก ำหนดเวลำช ำระ

ค่ำลงทะเบียนผ่ำนธนำคำร

1 นักศึกษำใช้ใบแจ้งยอดเพื่อ

ช ำระเงนิ/ใบเสร็จรับเงนิ

นักศึกษำใช้ใบแจ้งยอดเพื่อ

ช ำระเงนิ (กรณีช ำระเงนิที่

กองคลัง/คณะ)

2 ตัดหนีโ้ดยไม่ออก

ใบเสร็จรับเงนิ

ตัดหนีโ้ดยออกใบเสร็จรับเงนิ

3 ใช้วิธีช ำระ (Z : บัตรเครดติ)



กำรตัดหนีใ้นระบบลงทะเบียนนักศึกษำ (ต่อ)

ล ำดับ

ที่

ในก ำหนดกำรช ำระค่ำลงทะเบยีน

ผ่ำนธนำคำร

หลังก ำหนดกำรช ำระ

ค่ำลงทะเบยีนผ่ำนธนำคำร

4 ประทบัตรำ (รับช ำระเงนิด้วยบตัร

เครดติพร้อมเซน็ช่ือผู้รับเงนิ) ใน   

ใบแจ้งยอดเพื่อช ำระเงนิ/

ใบเสร็จรับเงนิ ทัง้ส่วนบนและล่ำง

ประทบัตรำ (รับช ำระเงนิด้วยบัตร

เครดติ) ในใบเสร็จรับเงนิ พร้อม

เซน็ช่ือผู้รับเงนิ

5 ฉีกใบแจ้งยอดเพื่อช ำระเงนิ/

ใบเสร็จรับเงนิตำมรอยปะ 

ส่งส่วนบนให้นักศึกษำเกบ็ส่วนล่ำง

ไว้เป็นหลักฐำนกำรรับเงนิ

ส่งต้นฉบบัใบเสร็จรับเงนิให้

นักศึกษำ เก็บส ำเนำเป็นหลักฐำน

กำรรับเงนิ



เม่ือเสร็จสิน้กำรรับช ำระเงนิในแต่ละวัน 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิสรุปยอดกำรรับเงนิจำกบัตร
เครดติ โดยเข้ำรหสัตำมฟังก์ช่ันที่ก ำหนด เรียก
รำยงำนสรุปยอดรับเงนิค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัตร
เครดติจำกเคร่ือง EDC



กำรเรียกรำยงำนกำรตัดหนีจ้ำกระบบลงทะเบียน

1. รำยงำนเงนิสด  (ข้อ 5  รำยงำนกำรรับ-จ่ำยตำมเคร่ือง)



กำรเรียกรำยงำนกำรตัดหนีจ้ำกระบบลงทะเบียน (ต่อ)

2. รำยงำนรับเงนิ/บญัชี  ข้อ 2  รำยงำนสรุปกำรรับเงนิประจ ำวัน ตำมสำขำ(คณะ)



กำรบันทกึบัญชีในระบบ ERP ณ วันรูดบัตร

Dr. ลูกหนีบ้ตัรเครดติ 1,000

Cr. รำยได้ค่ำลงทะเบียนเหมำจ่ำย 1,000

พร้อมกดลงรำยกำรบัญชีทนัที



ระบบธนำคำรกรุงเทพ จะโอนเงนิค่ำลงทะเบียน
จำกกำรช ำระด้วยบตัรเครดติเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงเทพ 
สำขำ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) บัญชีเลขที่         
880-7-17256-7 ช่ือบัญชี มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี      
รำชมงคลพระนคร  (บัตรเครดติ) หลังเวลำ 23.00 น. 
ทุกวันที่มีกำรรับช ำระด้วยบตัรเครดติ ไม่เว้นวันหยุด



 เรียกรำยงำนกำรรับเงนิผ่ำนบัตรเครดติและค่ำธรรมเนียม
ที่ธนำคำรน ำเงนิเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัย (บัตรเครดติ) ผ่ำน
ทำง E-Mail Download ในวันรุ่งขึน้

 ตรวจสอบ Sale Slip กับรำยงำน ถ้ำตรงกันให้ด ำเนินกำร
บันทกึบัญชีในระบบ ERP



กำรบันทกึบัญชีในระบบ ERP ณ วันเรียกรำยงำน

Dr. ธนำคำรกรุงเทพ ส ำหรับบัตรเครดติ 1002

Cr. ลูกหนีบ้ัตรเครดติ 1000

รำยได้อื่น – ค่ำธรรมเนียม 2

กำรใช้บัตรเครดติ

พร้อมกดลงรำยกำรบัญชีทันที



1. ใบน ำส่งเงนิคณะ

2. ใบส ำคัญกำรลงบัญชีในระบบ ERP
(วันรูดบัตร และวันเรียกรำยงำน)

3. ส ำเนำสรุปยอดปิดใบเสร็จรับเงนิค่ำลงทะเบียนจำก
ระบบลงทะเบียน

4. รำยงำนกำรรับเงนิประจ ำวันจำกระบบลงทะเบียน

5. รำยงำนกำรโอนเงนิบัตรเครดติของ ธนำคำรกรุงเทพ



 เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตดิตัง้เคร่ือง      
รูดบัตรเครดติให้คณะละ 1 เคร่ือง พร้อมสอนวธีิท ำ
รำยกำรทุกประเภท และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

 ธนำคำรตดิตัง้ป้ำย Standy ให้คณะละ 2 ป้ำยและ 
Poster ขนำด A4 ส ำหรับตดิบอร์ดเพื่อประชำสัมพันธ์

 กำรตดิตัง้ Web ส ำหรับ Download รำยงำนจำกธนำคำร
กรุงเทพ ธนำคำรจะส่งตัวตดิตัง้ผ่ำน E-mail ของ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะตำมที่แจ้งข้อมูลไว้กับ
ธนำคำร



ข้อดี 

 เพิ่มช่องทำงกำรช ำระเงนิค่ำลงทะเบียนให้กับนักศึกษำ มีควำม
ปลอดภัยเน่ืองจำกนักศกึษำไม่ต้องถือเงนิสดเป็นจ ำนวนมำก

 กรณีใช้บัตรเครดติธนำคำรกรุงเทพนักศกึษำสำมำรถเลือกผ่อน
ช ำระค่ำลงทะเบียนกับธนำคำรได้   4 เดือน อัตรำดอกเบีย้ 0.69% 

 กรณีใช้บัตรเครดติธนำคำรอื่น อำจได้รับเงื่อนไขตำมที่ธนำคำร
ก ำหนด รวมถงึอำจได้คะแนนสะสม

 มหำวทิยำลัยได้รับเงนิค่ำลงทะเบียนเตม็จ ำนวน 



ข้อเสีย

 เจ้ำหน้ำที่ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรรับช ำระเงนิด้วยบัตร
เครดติ จงึต้องใช้เวลำในศึกษำปัญหำต่ำงๆ เม่ือปฏบิัติจริง 
หรือขอศึกษำดูงำน ในมหำวทิยำลัยที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนนี ้

 เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิมีควำมเส่ียงในกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิที่ต้อง
เรียกเกบ็ไม่ถูกต้อง

 ปัญหำด้ำนระบบ Internet ตัดหรือหลุด ท ำให้เกดิควำมล่ำช้ำ



E-mail ของแตล่ะคณะท่ีมีสทิธิเรียกรายงาน

คณะบริหำรธุรกิจ นำงสำวมลิวรรณ

ชัยฮะนิจ

02 665 3777 ต่อ 2104-

2105

maliwan_jasmine@hotmail.com

คณะวศิวกรรม 

ศำสตร์

นำงสำวธีร์นำนำ 

กำรุณย์นวสิริ

02 665 3777 4106-

4107

Jang_422@hotmail.com

คณะเทคโนโลยี

ส่ือสำรมวลชน

นำงสำวกนกวรรณ

แสงพรชัยเจริญ

02 665 3777 ต่อ 6813-

6814

kanokwan7919@hotmail.com

คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศำสตร์

นำงสำวยุภำวดี  

กิจทวีพพิัฒน์

02 665 3777 ต่อ 5228 Yupa1606@gmail.com

กองคลัง นำยปริญญำ  มำดี 02 280 7238 Prinya_jo@hotmail.com



 คุณเกียรตก้ิอง ภำณุเวศ (เจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำเคร่ือง EDC)

โทร 02-353-5660

Smart Phone 089-895-3055

 Call Center ส ำหรับเคร่ืองรูดบัตร (ตดิไว้กับเคร่ือง EDC ทุก
เคร่ือง)

โทร. 02-638-4849



ตอบประเดน็ข้อสงสัย



ขอบคุณครับ


