แนวปฏิบัติในการรับเงิน หลังปิดระบบ Bill Payment และระบบการลงทะเบียนฯ
วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกาแพงแสน
1. ลงทะเบียนเรียนตามกาหนด แต่ขอผ่อนผันและชาระเต็มจานวน
- กรณีที่นิสิตต้องการลงทะเบียน แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกาหนดได้ ให้
ปฏิบัติตามนี้
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
1. จนท.บันทึกขอผ่อนผันฯ ผ่านระบบฯ
5. จนท. รับรองจานวนเงินถูกต้อง ผ่านระบบฯ
6. จนท. ให้นสิ ิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บสาเนาเพื่อบันทึกใน
ระบบ ERP และแนนสาเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง
(ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ระบบ Pay In)

นิสิต
2. หลังบันทึกผ่อนผันฯ แล้วนิสติ ลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบฯ
3. เมื่อนิสิตพร้อมชาระเงินฯ นิสติ พิมพ์ใบ Pay In
และนาไปชาระเงินตามที่กาหนดธนาคาร
4. เมื่อนิสิตชาระเงินแล้วนาหลักฐาน สาเนาใบ Pay
In ติดต่อโครงการฯ (ภายในวันรุ่งขึน
้ )

2. ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
2.1 ลงทะเบียนเรียนล่าช้าพร้อมชาระเต็มจานวน (เหมาจ่าย / ไม่เหมาจ่าย)
- กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามกาหนดเวลา และสามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ เต็ม
จานวนให้ปฏิบัติดังนี้
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
4. จนท.บันทึก / ตรวจสอบการชาระเงิน Pay In ผ่าน
ระบบ
5. จนท.ลงทะเบียนเรียนให้นสิ ิตผ่านระบบ
6. จนท. ให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บสาเนาเพื่อบันทึกใน
ระบบ ERP และแนนสาเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง
(ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ระบบ Pay In)

นิสิต
1. นิสิตทาคาร้องฯ ล่าช้า แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจาวิชา) คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
2. และพร้อมชาระ ต้องพิมพ์ใบ Pay In ชาระเงินผ่าน
ธนาคารที่กาหนด
3. เมื่อชาระเงินแล้ว นาหลักฐาน สาเนาใบ Pay In
ติดต่อโครงการ

2.2 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ (ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยต้องชาระเต็มจานวน)
- กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามกาหนดเวลา แต่สามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ เต็ม
จานวนให้ปฏิบัติดังนี้
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
3. จนท.บันทึกขอผ่อนผันฯ ผ่านระบบ
4. จนท.บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ผ่านระบบฯ พร้อมระบุวันที่ที่ดาเนินการเพื่อคิด
คานวณค่าปรับ (ถ้ามี)
7. จนท. บันทึกการฃาระเงิน / รับรองจานวนเงิน
ถูกต้อง Pay In ผ่านระบบ
8. จนท. ให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บสาเนาเพื่อบันทึกใน
ระบบ ERP และแนนสาเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง
(ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ระบบ Pay In)

นิสิต
1. นิสิตทาคาร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า / คาร้องขอ
ผ่อนผันฯ แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา /
อาจารย์ประจาวิชา) โดยคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิคาร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และประธานโครงการเป็นผูพ้ ิจารณาอนุมัติ
คาร้อง
2. นิสิตนาคาร้องฯ ติดต่อ จนท.โครงการฯ
5. เมื่อนิสิตพร้อมชาระ นิสิตพิมพ์ใบ Pay In และ
นาไปชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด
6. เมื่อนิสิตชาระเงินแล้ว นิสิตนาหลักฐาน สาเนาใบ
Pay In มาติดต่อโครงการฯ

2.3 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า แต่ไม่สามารถชาระเงินได้ (ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยขอผ่อน
ชาระเป็นงวด)
- กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามกาหนดเวลา แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เต็มจานวนได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
3. จนท.บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ผ่านระบบฯ พร้อมระบุวันที่ที่ดาเนินการเพื่อคิด
คานวณค่าปรับ (ถ้ามี) และพิมพ์ใบ Pay In ให้แก่
นิสิตเพื่อนาไปชาระเงิน
4. จนท.โครงการ บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ให้กับนิสิตผ่านระบบฯ
7. **จนท.โครงการ บันทึกการชาระเงิน Pay In จน
ครบ
8. **จนท.โครงการออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP
ให้นิสิต และจัดทาใบนาส่ง / นาฝาก พร้อมแนบ
สาเนา Pay In ส่งกองคลัง

นิสิต
1. นิสิตทาคาร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า / ขอผ่อน
ผันฯ แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา /
อาจารย์ประจาวิชา) โดยคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิคาร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และประธานโครงการเป็นผูพ้ ิจารณาอนุมัติ
คาร้อง
2. นิสิตนาคาร้องฯ ติดต่อ จนท. โครงการฯ
5. เมื่อนิสิตพร้อมชาระ ต้องมาแจ้ง จนท. โครงการฯ
เพื่อรับใบ Pay In แล้วนาไปชาระเงินตามที่
ธนาคารกาหนด
6. เมื่อนิสิตชาระเงินแล้ว นาหลักฐาน สาเนาใบ Pay
In มาติดต่อจนท.โครงการฯ **
9. นิสิตต้องชาระเงินให้ครบจานวนค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยปฏิบัติซ้า **

3.การลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอนรายวิชาหลังกาหนด (กรณีที่ไม่เหมาจ่าย)
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
3. จนท.ลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอน
รายวิชา
4. กรีที่นิสิตต้องชาระค่าหน่วยกิตเพิม่ จนท.
โครงการพิมพ์ใบ Pay In และตรวจสอบจานวนเงิน
ให้นิสิตไปชาระเงิน
7. จนท. ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP ให้นิสิต
และจัดทาใบนาส่ง / นาฝาก พร้อมแนบสาเนาใบ
Pay In ส่งกองคลัง

นิสิต
นิสิตทาคาร้องฯ แนบใบ KU3 (ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา / อาจารย์ประจาวิชา) โดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิคาร้องฯ
2. นิสิตนาคาร้องฯ ติดต่อโครงการฯ
5. นิสิตนาป Pay In ชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด
6. นิสิตนาหลักฐานการชาระเงิน สาเนา Pay In
ติดต่อโครงการฯ
1.

4.กรณีชาระเงินไม่ครบ เก็บเงินเพิ่ม
- กรณีนิสิตชาระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ชาระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นการ
ลงทะเบียนรายวิชา ให้ปฏิบัติดังนี้
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
2. จนท.โครงการพิมพ์ใบ Pay In และตรวจสอบ
จานวนเงินให้นิสิตไปชาระเงิน
6. จนท.โครงการ ตรวจสอบและรับรองจานวนเงิน
ถูกต้อง
7. จนท. ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP ให้นิสิต
และจัดทาใบนาส่ง / นาฝาก พร้อมแนบสาเนาใบ
Pay In ส่งกองคลัง

นิสิต
1. นิสิตติดต่อจนท.โครงการฯ
3. นิสิตนาใบ Pay In ไปชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด
4. นิสิตนาหลักฐาน สาเนาใบ Pay In มาติดต่อ
โครงการ
5. นิสิตนาหลักฐานการชานะเงิน สานาใบ Pay In
ติดต่อโครงการฯ

5.กรณีนิสิตขอถอนคืนเงิน เนื่องจากชาระค่าธรรมเนียมไว้เกิน ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
กรณีที่ 1 กองคลังยังไม่ได้ทาการโอนเงินให้โครงการพิเศษ (เงินอยู่ที่บัญชีมหาวิทยาลัย)
1. นิสิตยื่นคาร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ที่โครงการฯและจัดเตรียมเอกสารแสดงว่าได้
ชาระเงินไว้เกิน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1.1 แบบคาร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเงิน
1.2 หลักฐานแสดงการชาระเงินที่ธนาคารบันทึกรับเงินแล้ว (KU9)
1.3 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของนิสิต
1.4 แนบใบสาคัญรับเงิน ระบุชื่อนิสิตผู้รับเงินและที่อยู่
2. เจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งบันทึกข้อความมายังกองคลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองคลัง
ตรวจสอบการชาระเงินของนิสิต (แนบเอกสารตามข้อ 1)
3. กองคลังตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินของนิสิตตามเอกสารที่ส่งมากับรายการข้อมูลในระบบ ERP และ
รายงานการชาระเงินจากธนาคารว่าได้ชาระเงินไว้เกินจริง และมีการบันทึกบัญชีไว้ที่ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย ทางกองคลังจัดทาการเสนอขออนุมัติเพื่อถอนเงินคืนให้กับนิสิตโอนเงินคืนให้นิสิตตามบัญชี
ที่แจ้ง
กรณีที่ 2 กองคลังได้ทาการโอนเงินให้โครงการพิเศษ แล้ว (รายการเดินสะพัด)
1. นิสิตยื่นคาร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ที่โครงการฯและจัดเตรียมเอกสารแสดงว่าได้
ชาระเงินไว้เกิน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1.1 แบบคาร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเงิน
1.2 หลักฐานแสดงการชาระเงินที่ธนาคารบันทึกรับเงินแล้ว (KU9)
1.3 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของนิสิต
1.4 แนบใบสาคัญรับเงิน ระบุชื่อนิสิตผู้รับเงินและที่อยู่
2. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งบันทึกข้อความมายังกองคลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองคลัง
ตรวจสอบการชาระเงินของนิสิต (แนบเอกสารตามข้อ 1)
3. กองคลังตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินของนิสิตตามเอกสารที่ส่งมากับรายการข้อมูลในระบบ ERP และ
รายงานการชาระเงินจากธนาคารว่าได้ชาระเงินไว้เกินจริง และมีการบันทึกบัญชีไว้ที่โครงการพิเศษ ทาง
กองคลังจะทาบันทึกแจ้งเรื่องคืนให้กับทางโครงการพิเศษเพื่อจัดทาถอนเงินคืนให้กับนิสิต
4. โครงการจัดทาใบเบิกถอนส่งคณะ เพื่อขอถอนเงินคืน พร้อมเอกสารแนบจากกองคลัง
5. คณะทาใบเบิกถอนและส่งมาที่กองคลัง เพื่อให้กองคลังทารายการเดินสะพัดให้คณะและโครงพิเศษ
6. โครงการพิเศษผ่านรายการเดินสะพัดที่กองคลังส่งไปให้
7. โครงการพิเศษทาเช็คจ่ายเงินคืนนิสิตตามบัญชีที่แจ้งไว้

