
แนวปฏิบัติในการรับเงิน หลังปิดระบบ Bill Payment และระบบการลงทะเบียนฯ 
วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตก าแพงแสน 

 

1. ลงทะเบียนเรียนตามก าหนด แต่ขอผ่อนผันและช าระเต็มจ านวน  
- กรณีท่ีนิสิตต้องการลงทะเบียน แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามก าหนดได้ ให้

ปฏิบัติตามนี้ 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จนท.บันทึกขอผ่อนผันฯ ผา่นระบบฯ 

5. จนท. รับรองจ านวนเงินถูกต้อง ผา่นระบบฯ 

6. จนท. ให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บส าเนาเพื่อบันทึกใน
ระบบ ERP และแนนส าเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง 
(ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ระบบ Pay In) 

2. หลังบันทึกผ่อนผันฯ แล้วนิสติลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบฯ 

3. เมื่อนิสิตพร้อมช าระเงินฯ นิสติพิมพ์ใบ Pay In 

และน าไปช าระเงินตามที่ก าหนดธนาคาร 

4. เมื่อนิสิตช าระเงินแล้วน าหลักฐาน ส าเนาใบ Pay 

In ติดต่อโครงการฯ (ภายในวันรุ่งขึน้) 



2. ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
2.1 ลงทะเบียนเรียนล่าช้าพร้อมช าระเต็มจ านวน (เหมาจ่าย / ไม่เหมาจ่าย) 
- กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามก าหนดเวลา  และสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ เต็ม

จ านวนให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จนท.บันทึก / ตรวจสอบการช าระเงิน Pay In ผ่าน
ระบบ 

5. จนท.ลงทะเบียนเรียนให้นสิิตผ่านระบบ 

6. จนท. ให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บส าเนาเพื่อบันทึกใน
ระบบ ERP และแนนส าเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง 
(ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ระบบ Pay In) 

1. นิสิตท าค าร้องฯ ล่าช้า แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจ าวิชา) คณบดีบณัฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ

2. และพร้อมช าระ ต้องพิมพ์ใบ Pay In ช าระเงินผ่าน
ธนาคารที่ก าหนด 

3. เมื่อช าระเงินแล้ว น าหลักฐาน ส าเนาใบ Pay In 

ติดต่อโครงการ 



2.2 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ (ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยต้องช าระเต็มจ านวน)  

- กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามก าหนดเวลา  แต่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ เต็ม
จ านวนให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. จนท.บันทึกขอผ่อนผันฯ ผา่นระบบ 

4. จนท.บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ผ่านระบบฯ พร้อมระบุวันที่ท่ีด าเนินการเพื่อคิด
ค านวณค่าปรับ (ถ้ามี) 

7.   จนท. บันทึกการฃ าระเงิน / รับรองจ านวนเงิน  
      ถูกต้อง Pay In ผ่านระบบ 

8.   จนท. ให้นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก 

     ระบบฯ ต้นฉบับให้นิสิต เก็บส าเนาเพื่อบันทึกใน 

      ระบบ ERP และแนนส าเนาใบ Pay In ส่งกองคลัง  
      (ตามคู่มือการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน 

      ระบบ Pay In) 

 

1. นิสิตท าค าร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า / ค าร้องขอ
ผ่อนผันฯ แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา / 
อาจารย์ประจ าวิชา) โดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิค าร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และประธานโครงการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ
ค าร้อง 

2. นิสิตน าค าร้องฯ ติดต่อ จนท.โครงการฯ 

5. เมื่อนิสิตพร้อมช าระ นิสิตพิมพ์ใบ Pay In และ
น าไปช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด 

6. เมื่อนิสิตช าระเงินแล้ว นิสิตน าหลกัฐาน ส าเนาใบ 
Pay In มาติดต่อโครงการฯ 

 



2.3 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า แต่ไม่สามารถช าระเงินได้ (ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยขอผ่อน
ช าระเป็นงวด)  

- กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามก าหนดเวลา  แต่ไมส่ามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เต็มจ านวนได ้ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จนท.บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ผ่านระบบฯ พร้อมระบุวันที่ท่ีด าเนินการเพื่อคิด
ค านวณค่าปรับ (ถ้ามี) และพิมพ์ใบ Pay In ให้แก่
นิสิตเพื่อน าไปช าระเงิน 

4. จนท.โครงการ บันทึกข้อมลูการลงทะเบียนเรียน
ให้กับนิสิตผา่นระบบฯ  

7. **จนท.โครงการ บันทึกการช าระเงิน Pay In จน
ครบ 

8. **จนท.โครงการออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP 

ให้นิสิต และจัดท าใบน าส่ง / น าฝาก พร้อมแนบ
ส าเนา Pay In สง่กองคลัง 

1. นิสิตท าค าร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า / ขอผ่อน
ผันฯ แนบใบ KU1 (ผ่านอาจารย์ทีป่รึกษา / 
อาจารย์ประจ าวิชา) โดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิค าร้องขอลงทะเบียนเรียน
ล่าช้า และประธานโครงการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ
ค าร้อง 

2. นิสิตน าค าร้องฯ ติดต่อ จนท. โครงการฯ 

5. เมื่อนิสิตพร้อมช าระ ต้องมาแจ้ง จนท. โครงการฯ 
เพื่อรับใบ Pay In แล้วน าไปช าระเงนิตามที่
ธนาคารก าหนด 

6. เมื่อนิสิตช าระเงินแล้ว น าหลักฐาน ส าเนาใบ Pay 

In มาติดต่อจนท.โครงการฯ ** 

9.   นิสิตต้องช าระเงินให้ครบจ านวนค่าธรรมเนียม 

      การศึกษา โดยปฏิบัติซ้ า ** 



3.การลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงเพ่ิม-ถอนรายวิชาหลังก าหนด  (กรณีท่ีไม่เหมาจ่าย) 
 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กรณีช าระเงินไม่ครบ เก็บเงินเพิ่ม  
- กรณีนิสิตช าระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพ  แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นการ

ลงทะเบียนรายวิชา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ      นิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จนท.ลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ถอน
รายวิชา 

4. กรีที่นิสิตต้องช าระค่าหน่วยกติเพิม่ จนท.
โครงการพิมพ์ใบ Pay In และตรวจสอบจ านวนเงิน
ให้นิสิตไปช าระเงิน 

7. จนท. ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP ให้นิสิต 
และจัดท าใบน าส่ง / น าฝาก พร้อมแนบส าเนาใบ 
Pay In ส่งกองคลัง  

1. นิสิตท าค าร้องฯ แนบใบ KU3 (ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา / อาจารย์ประจ าวิชา) โดยคณบดบีัณฑติ
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิค ารอ้งฯ 

2. นิสิตน าค าร้องฯ ติดต่อโครงการฯ 

5. นิสิตน าป Pay In ช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด 

6. นิสิตน าหลักฐานการช าระเงิน ส าเนา Pay In 

ติดต่อโครงการฯ 

2. จนท.โครงการพิมพ์ใบ Pay In และตรวจสอบ
จ านวนเงินให้นิสิตไปช าระเงิน 

6. จนท.โครงการ ตรวจสอบและรับรองจ านวนเงิน
ถูกต้อง 

7. จนท. ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ ERP ให้นิสิต 
และจัดท าใบน าส่ง / น าฝาก พร้อมแนบส าเนาใบ 
Pay In ส่งกองคลัง  

1. นิสิตตดิต่อจนท.โครงการฯ 

3. นิสิตน าใบ Pay In ไปช าระเงินตามที่ธนาคารก าหนด 

4. นิสิตน าหลักฐาน ส าเนาใบ Pay In มาติดต่อ
โครงการ 

5. นิสิตน าหลักฐานการช านะเงิน ส านาใบ Pay In

ติดต่อโครงการฯ 



5.กรณนีิสิตขอถอนคืนเงิน  เนื่องจากช าระค่าธรรมเนียมไว้เกิน  ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ  
กรณีที่ 1  กองคลังยังไม่ได้ท าการโอนเงินให้โครงการพิเศษ   (เงินอยู่ที่บัญชีมหาวิทยาลัย) 
1. นิสิตยื่นค าร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ที่โครงการฯและจัดเตรียมเอกสารแสดงว่าได้
ช าระเงินไว้เกิน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
    1.1  แบบค าร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเงิน 
    1.2  หลักฐานแสดงการช าระเงินที่ธนาคารบันทึกรับเงินแล้ว  (KU9) 
    1.3  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของนิสิต 
    1.4  แนบใบส าคัญรับเงิน ระบุชื่อนิสิตผู้รับเงินและที่อยู่ 
2. เจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งบันทึกข้อความมายังกองคลังเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองคลัง
ตรวจสอบการช าระเงินของนิสิต (แนบเอกสารตามข้อ 1) 
3. กองคลังตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของนิสิตตามเอกสารที่ส่งมากับรายการข้อมูลในระบบ ERP และ
รายงานการช าระเงินจากธนาคารว่าได้ช าระเงินไว้เกินจริง และมีการบันทึกบัญชีไว้ที่ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย  ทางกองคลังจัดท าการเสนอขออนุมัติเพ่ือถอนเงินคืนให้กับนิสิตโอนเงินคืนให้นิสิตตามบัญชี
ที่แจ้ง 
 
กรณีที่ 2 กองคลังได้ท าการโอนเงินให้โครงการพิเศษ แล้ว (รายการเดินสะพัด) 
1. นิสิตยื่นค าร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ที่โครงการฯและจัดเตรียมเอกสารแสดงว่าได้
ช าระเงินไว้เกิน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 
     1.1  แบบค าร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเงิน 
     1.2  หลักฐานแสดงการช าระเงินที่ธนาคารบันทึกรับเงินแล้ว  (KU9) 
     1.3  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของนิสิต 
     1.4  แนบใบส าคัญรับเงิน ระบุชื่อนิสิตผู้รับเงินและที่อยู่ 
2. เจ้าหน้าทีโ่ครงการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งบันทึกข้อความมายังกองคลังเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองคลัง
ตรวจสอบการช าระเงินของนิสิต (แนบเอกสารตามข้อ 1) 
3. กองคลังตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของนิสิตตามเอกสารที่ส่งมากับรายการข้อมูลในระบบ ERP และ
รายงานการช าระเงินจากธนาคารว่าได้ช าระเงินไว้เกินจริง และมีการบันทึกบัญชีไว้ที่โครงการพิเศษ  ทาง
กองคลังจะท าบันทึกแจ้งเรื่องคืนให้กับทางโครงการพิเศษเพ่ือจัดท าถอนเงินคืนให้กับนิสิต  
4. โครงการจัดท าใบเบิกถอนส่งคณะ เพ่ือขอถอนเงินคืน พร้อมเอกสารแนบจากกองคลัง 
5. คณะท าใบเบิกถอนและส่งมาท่ีกองคลัง เพ่ือให้กองคลังท ารายการเดินสะพัดให้คณะและโครงพิเศษ 
6. โครงการพิเศษผ่านรายการเดินสะพัดที่กองคลังส่งไปให้  
7. โครงการพิเศษท าเช็คจ่ายเงินคืนนิสิตตามบัญชีที่แจ้งไว้ 


