
1 
 

บทที่ 1 

แนวคดิ ทีม่า และความส าคญัของการใช้เคร่ืองรับช าระเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (EDC)  
 

แม้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่พัฒนาและก้าวหน้าขึ้นอยู่ตลอดเวลา โลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา 

เทคโนโลยีที่ล้้าหน้าไปมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกเดือน ทุกปี สังคมมนุษย์อย่างเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับกระแส

ของเทคโนโลยีต่าง ๆ นานาด้วยเช่นกัน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาภาครัฐโดยเฉพาะ กระทรวงการคลัง ได้

ผลักดันให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เริ่มใช้กลยุทธ์เชิงรุก โดยให้องค์กรหรือหน่วยงานติดตั้ง เครื่องรับช้าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยจุดประสงค์หลักของการผลักดันดังกล่าวก็เพ่ือให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่  ไทยแลนด์ 

4.0 อย่างแท้จริง กลายเป็น สังคมไร้เงินสด 

ในบางครั้งผู้ที่มาติดต่ออาจไม่ได้พกเงินสดมามากพอในการจ่าย และตู้กดเงินเอทีเอ็มอาจจะอยู่ไกล จาก

พ้ืนที่ตั้งของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล้าปาง จึงมคีวามยุ่งยาก การรูดบัตรเครดิตหรือเดบิตกับเครื่องรับบัตร EDC ที่

ง่ายและสะดวกกว่าการจ่ายเงินสด เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมช่องทางการรับช้าระเงินให้สามารถอ้านวยความสะดวก

ให้แก่นักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้มากยิ่งขึ้น   

การให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ ในงานบริการวิชาการของงานส่งเสริมและบริการการศึกษาของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. ล้าปาง เป็นภารกิจหลักที่มีความส้าคัญยิ่งในการให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เพื่อบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนนักศึกษา ซ่ึง
การรับช้าระเงินแต่เดิมได้รับเงินสด ซึ่งต้องนับจ้านวนให้ถูกต้องเองแล้ว การขนเงินสดจ้านวนมากไปฝากธนาคาร
อาจมีความเสี่ยงได้ แต่ถ้าใช้เครื่องรับบัตร EDC เงินก็จะถูกน้าเข้าบัญชีทุกสิ้นวันโดยอัตโนมัติและธนาคารยังจะ
สรุปยอดข้อมูลการขายและจัดส่งให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มให้ทุกวันอีกด้วยท้าให้การจัดการบัญชีมีความ
ปลอดภัย และสะดวกยิ่งขึ้น 

                                    
 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000047461
http://www.mof.go.th/home/index.php
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000047461
https://daily.rabbit.co.th/thailand-4-0-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://daily.rabbit.co.th/thailand-4-0-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://finance.rabbit.co.th/blog/cashless-society
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บทที่ 2 

 แนวปฏบิัติทีด่ีการรับค่าบริการการศึกษาจากนักศึกษาผ่านบัตรเครดิตด้วยเคร่ือง (EDC) 
 

1. เมื่อผู้ช้าระเงินแจ้งความประสงค์จะช้าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการ

ของงานส่งเสริมฯ) รับช้าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยท้ารายการผ่านเครื่องรับบัตร 

EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้ ตามข้ันตอนในคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร 
 

2. เมื่อเครื่อง EDC ของธนาคารท้าการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช้าระเงินจะแสดงผล

เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องหรือยอดเงินในบัญชีของผู้ช้าระเงินไม่พอจ่าย ระบบ

จะปฏิเสธการท้ารายการทันที กรณีนี้ให้ผู้ให้บริการรับเงินคืนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้แก่ผู้

ช้าระเงินและเรียกรับเงินด้วยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

2.2 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและยอดเงินในบัญชีของผู้ช้าระเงินมีเพียงพอจ่าย ระบบ

จะท้าการหักบัญชีของผู้ช้าระเงิน และพิมพ์หลักฐานการช้าระเงิน ที่แสดงรายละเอียด และยืนยัน

การช้าระเงิน จ้านวน 2 ฉบับ คือ หลักฐานการช้าระเงินที่หน่วยรับเงิน ให้ผู้ช้าระเงินลงลายมือชื่อ  

1 ฉบับ และ หลักฐานการช้าระเงินที่ผู้ช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 1 ฉบับ 
 

3. กรณีที่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการหักบัญชีของผู้ช้าระเงินตามข้อ 2.2 แล้ว ผู้ให้บริการของงาน

ส่งเสริมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหลักฐานการช้าระเงิน

ที่ผู้ช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 1 ฉบับ ให้แก่ผู้ช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จ้านวน 1 ชุด และหน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) เก็บส้าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อม

หลักฐานการช้าระเงินหน่วยรับเงินให้ผู้ช้าระเงินลงลายมือชื่อ 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการ

ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป 
 

4. หากท้ารายการช้าระเงินด้วยเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ช้าระเงิน หรือหน่วยรับ

เงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) พบว่า การช้าระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จ้านวนเงิน หรือ รายการ

รับช้าระเงินไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการท้ารายการสรุปยอดรับช้าระเงินทุกสิ้นวัน ตามข้อ 5 ให้หน่วย

รับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ยกเลิกรายการรับช้าระจากเครื่อง EDC โดยด้าเนินการตาม

ขั้นตอนในคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร และให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) 

ท้ารายการรับช้าระเงินใหม่ ตามขั้นตอน ในข้อ 2.2 และข้อ 3 (กรณีได้รับแจ้งหรือพบข้อผิดพลาด

หลังการท้ารายการสรุปยอดรับช้าระเงิน ให้ด้าเนินการตามข้อ 7 ต่อไป) 
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5. ทุกสิ้นวัน ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) สรุปยอดรายการรับช้าระเงินผ่านเครื่อง 

EDC ในแต่ละวัน เพ่ือประมวลผลการรับช้าระเงินระหว่างวัน แล้วสั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับช้าระเงิน

จากเครื่อง EDC เพ่ือน้ามาตรวจสอบกับหลักฐานช้าระเงิน และส้าเนาใบเสร็จรับเงินตามข้อ 3 ให้

ถูกต้องตรงกัน 
 

6. เมื่อหน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ท้าการสรุปยอดรายการรับเงินที่รับช้าระในแต่ละ

วันแล้ว ธนาคารจะท้าการโอนยอดเงินเต็มจ้านวนตามใบสรุปยอดวันช้าระเงินไปเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของมหาวิทยาลัยภายในวันท้าการเดียวกัน ให้หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) 

รวบรวมหลักฐานการช้าระเงิน และใบสรุปยอดรับช้าระเงิน พร้อมส้าเนาใบเสร็จรับเงินน้าส่งเงินเข้า

มหาวิทยาลัยทุกสิ้นวันท้าการ 
 

7. กรณีได้รับแจ้งจากผู้รับช้าระเงิน พบว่ามีข้อผิดพลาด เช่น จ้านวนเงิน หรือ รายการรับช้าระไม่

ถูกต้อง หลังจากที่มีการท้ารายการสรุปยอดรับช้าระเงินทุกสิ้นวัน ตามข้อ 5 แล้ว ให้หน่วยรับเงิน 

(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) แจ้งส้านักงานคลังเพ่ือขอปรับปรุงรายการ EDC ตามข้ันตอนในคู่มือ

การใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร โดยให้ด้าเนินการ ดังนี้  

7.1 ส้านักงานคลังรับเรื่องและกรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรายการ EDC ตามแบบฟอร์มที่ธนาคาร

ก้าหนดส่งไปยังธนาคาร 

7.2 เมื่อได้รับแจ้งจากธนาคารว่าได้ด้าเนินการปรับปรุงรายการช้าระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้หน่วยรับ

เงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)รับเงินเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ช้าระเงินเพ่ือแนบเรื่องการคืน

เงิน หรือเพ่ือยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมแล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ด้วยรายการรับช้าระเงิน

ที่ถูกต้อง หรือท้ารายการรับช้าระเงินใหม่แล้วแต่กรณีการขอปรับปรุงรายการ 
 

8. การดแูลรักษาเครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture :  EDC )  

กรณีเครื่อง EDC ขัดข้องหรือใช้การไม่ได้อันเนื่องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบโทรศัพท์

ของธนาคารขัดข้อง หรือด้วยเหตุขัดข้ออ่ืนใดของธนาคาร ธนาคารผู้ให้บริการจะด้าเนินการแก้ไขให้

ใช้การได้ โดยธนาคารจะท้าการส้ารองเครื่องรับ EDC ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื่อง 

10.1กรณีเครื่อง EDC ขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินท้าให้เครื่อง EDC 

เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากข้อ  9.1 หรือสูญหาย เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจะต้อง

ชดใช้ค่าเสียหายของตัวเครื่องให้กับธนาคารผู้ให้บริการ 

9. ค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร 
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9.1 การรับช้าระเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างธนาคารผู้ให้บริการกับมหาวิทยาลัย ( บัตรเครดิต 0.95%) 

ขั้นตอนการท ารายการรับช าระเงิน  
 

1. ผู้ช้าระเงินแจ้งความประสงค์จะช้าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงาน

ส่งเสริมฯ) รับช้าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยรายการผ่านเครื่องรับบัตร EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้ 

ตามข้ันตอนในคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร 

         2. เครื่อง EDC ของธนาคาร ท้าการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ช้าระเงิน โดยแสดงผลเป็น 

2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องหรือยอดเงินในบัญชีของผู้ช้าระเงินไม่พอจ่าย ระบบจะ

ปฏิเสธการท้ารายการทันที กรณีนี้ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)คืนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ให้แก่ผู้ช้าระเงินและเรียกรับช้าระเงินด้วยวิธีอ่ืนตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยก้าหนด 

2.2 กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องและยอดเงินในบัญชีของผู้ช้าระเงินมีเพียงพอจ่าย ระบบจะ

ท้าการหักบัญชีของผู้ช้าระเงิน และพิมพ์หลักฐานการช้าระเงิน ที่แสดงรายละเอียดและยืนยันการช้าระเงิน 

จ้านวน 2 ฉบับ คือ หลักฐานการช้าระเงินที่หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)ให้ผู้ช้าระเงินลงลายมือ

ชื่อ 1 ฉบับ และหลักฐานการช้าระเงินที่ผู้รับช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 1 ฉบับ 

         3. กรณีท่ีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการหักบัญชีของผู้ช้าระเงินแล้ว ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงาน

ส่งเสริมฯ)ออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยพร้อมแนบหลักฐานการช้าระเงินที่ผู้รับช้าระเงินเก็บไว้เป็น

หลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ  ให้แก่ผู้ช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ้านวน 1 ชุด และหน่วยรับเงิน (ผู้

ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) เก็บส้าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการช้าระเงินทีห่น่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของ

งานส่งเสริมฯ) ให้ผู้ช้าระเงินลงลายมือชื่อ จ้านวน 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องของการ

รับเงินต่อไป   

 

*กรณีรับช้าระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยผู้ช้าระเงินเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต  

ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ออกใบเสร็จแยก รายการค่าลงทะเบียนแต่ละรายการอย่างชัดเจน  

และ ค่าธรรมเนียม  
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ขั้นตอนการท ารายการช าระเงิน 
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ขั้นตอนการยกเลกิรายการช าระ 
 

หากท้ารายการรับช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้รับช้าระเงิน หรือหน่วยรับ

เงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) พบว่าช้าระเงินมีข้อผิดพลาด เช่น จ้านวนเงิน หรือรายการที่รับช้าระไม่ถูกต้อง 

ก่อนที่จะมีการท้ารายการสรุปยอดรับช้าระเงินทุกสิ้นวัน ให้หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)ยกเลิก

รายการรับช้าระเงินจากเครื่อง EDC โดยด้าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร และพิมพ์

หลักฐานการช้าระเงินที่ท้าการยกเลิก โดยให้หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 

ฉบับ และผู้ช้าระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ  
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ขั้นตอนการสรุปยอดการช าระเงิน 
 

ทุกสิ้นวัน ให้หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) สรุปยอดรายการรับช้าระเงินผ่านเครื่อง EDC  

ในแต่ละวัน เพ่ือประมวลผลการรับช้าระเงินระหว่างวัน แล้วสั่งพิมพ์สรุปยอดรับช้าระเงิน จากเครื่อง EDC เพ่ือ

น้ามาตรวจสอบกับหลักฐานการช้าระเงิน และส้าเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนที่จะส่งหลักฐาน

รายการรับส่งเงินประจ้าวันกับฝ่ายงานอ้านวยการฯ 
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ขั้นตอนการน าส่งเงิน / ข้อมูลการรับเงิน 
 

 เมื่อสรุปยอดรายการรับช้าระเงินในแต่ละวันแล้ว ให้หน่วยรับเงินน้าส่งเงิน / ข้อมูลการรับเงิน ให้

มหาวิทยาลัยทุกสิ้นวันท้าการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. จัดท้าเอกสารใบน้าส่งเงิน  

 

 
 

         2. รวบรวมหลักฐานการช้าระเงิน และใบสรุปยอดรายการช้าระเงิน พร้อมส้าเนาใบเสร็จรับเงินส่งงาน

อ้านวยการฯ 

 2.1 ส้าเนาใบเสร็จรับเงิน (ของมหาวิทยาลัย บิลสีชมพู) แนบพร้อมกับหลักฐานการช้าระเงินที่ให้ผู้ช้าระ

เงินลงลายมือชื่อ 

 2.2 หลักฐานสรุปยอดรับช้าระเงินทุกสิ้นวันจากเครื่อง EDC 

3. บันทึกรายการทางบัญชี 

4. รวบรวมเอกสารทั้งหมดน้าส่งส้านักงานคลัง 

5. ส้านักงานคลังตรวจสอบยอดเงินในบัญชีฝากธนาคารกับรายงานการรับช้าระเงินผ่านระบบของธนาคาร

ตามคู่มือการใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร ในวันท้าการถัดไป 

6. เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วให้จัดเก็บรายงานการช้าระเงิน 
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การน าส่งเงิน / ข้อมูลการรับเงิน 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

จัดท้าใบส่งเงิน 

รวบรวมหลักฐานการน าส่งเงิน 

1. ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ของมหำวทิยำลยั บิลสีชมพ)ู  

แนบพร้อมกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงินท่ีใหผู้ช้  ำระเงินลง

ลำยมือช่ือ 

2. หลักฐานสรปุยอดรับช้าระเงินทุกสิ้นวันจากเครื่อง EDC 

          3. หลกัฐำนสรุปยอดรับช ำระเงินทุกส้ินวนัจำกเคร่ือง EDC 

บันทึกรายการทางบัญชี 

งานคลังน้าส่งงานอ้านวยการฯ เพื่อส่งส้านักงานคลัง 

จัดเก็บรายงานการช้าระเงิน 

END 
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ขั้นตอนการสรุปยอดการช าระเงิน 
 

กรณีได้รับแจ้งจากผู้ช้าระเงิน หรือหน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) พบว่าการช้าระเงินมี

ข้อผิดพลาด เช่น จ้านวนเงิน หรือ รายการที่รับช้าระไม่ถูกต้อง หลังจากที่มีการท้ารายการสรุปยอดรับช้าระเงิน

ทุกสิ้นวันแล้ว ให้หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) แจ้งขอปรับปรุงรายการ EDC ตามข้ันตอนในคู่มือ

การใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร โดยให้ด้าเนินการดังนี้ 

1. หน่วยรับเงิน(ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) รับเงินแจ้งขอปรับปรุงรายการรับช้าระเงินที่ส้านักงาน

คลัง (แจ้งผ่านกลุ่มงานที่ท้าการน้าส่งเงิน) 

2. ส้านักคลังกรอกข้อมูลการขอปรับปรุงรายการรับช้าระเงินตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก้าหนด พร้อม

แนบหลักฐานการช้าระเงินส่งไปยังธนาคารในการขอปรับปรุงการรับช้าระเงินที่ผิดพลาด 

3. ธนาคารแจ้งผลการด้าเนินการปรับปรุงรายการรับช้าระเงินที่ถูกต้อง  

3.1 กรณีจ้านวนเงิน หรือรายการที่รัยช้าระไม่ถูกต้อง ให้หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริม

ฯ) เรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ช้าระเงินเพ่ือยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมแล้วออก

ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ด้วยรายการรับช้าระเงินที่ถูกต้อง หรือท้ารายการรับช้าระเงินใหม่

แล้วแต่กรณีการขอปรับปรุงรายการ 

3.2 กรณียกเลิก หรือท้ารายการซ้้า ให้หน่วยรับเงิน(ผู้ ให้บริการของงานส่งเสริมฯ)  เรียก

ใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ช้าระเงินเพื่อแนบเรื่องการคืนเงิน 
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การขอปรับปรุงรายการช าระเงินหลงัจากสรุปยอดรับช าระเงิน 
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บทที่ 3 

ข้อควรปฏบิัติ เพ่ือป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ดงันี้ 
 

1. หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ต้องเก็บรักษาส้าเนาใบบันทึกบริการไว้เป็นหลักฐาน

การรับช้าระเงิน ไม่น้อยกว่า 18 เดือน เมื่อธนาคารร้องขอเพ่ือตรวจสอบ หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการ

ของงานส่งเสริมฯ) ต้องจัดส่งหลักฐานการช้าระเงิน ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดส่งให้ธนาคารภายใน

ระยะเวลาที่ก้าหนด หากไม่สามารถจัดหาหลักฐานการรับช้าระเงินดังกล่าวให้ธนาคารตรวจสอบ

ภายในเวลา อันเป็นเหตุให้ธนาคารถูกปฏิเสธการเรียกเก็บเงินจากสถาบันผู้ออกบัตรตามกฎหมาย

ของ Visa/MasterCard/JBL และ CUP  มหาวิทยาลัยจะต้องคืนเงินให้กับธนาคารตามจ้านวนเงิน

ในหลักฐานการรับช้าระเงิน ทันที 

2. ห้ามรับขึ้นเงินสด หรือรับช้าระหนี้อ่ืนด้วยบัตรเครดิต นอกจากการขายสินค้า หรือบริการตามท่ีท่าน

ได้ท้าข้อตกลงไว้กับธนาคาร 

3. ห้ามท้ารายการรับบัตรเครดิตโดยการลดยอดเงินเมื่อรายการแรกไม่ได้รับอนุมัติ หรือแยกยอดเป็น

หลายรายการในการรับบัตรเดียว 

4. ห้ามน้าเครื่องรูดบัตรไปให้หน่วยรับเงินอ่ืนใช้ และห้ามรูดบัตรแทนหน่วยรับเงินอ่ืน 

5. ห้ามรับบัตรเครดิตที่ไม่มีลายเซน และต้องตรวจสอบลายเซนบนหลักฐานการช้าระเงิน ให้ตรงกับ

ลายเซนหลังบัตร 

6. หากมีการยกเลิกบริการให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือแจ้งคืนเงิน กับผู้ถือบัตรผ่านธนาคาร ห้ามคืน

เป็นเงินสดให้ลูกค้า 

7. หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ต้องสรุปยอดการรับช้าระเงินเพ่ือส่งข้อมูลการรับช้าระ

เงินที่บันทึกไว้ในเครื่องรูดบัตรให้ธนาคารทุกวัน หากหน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ไม่

สรุปยอดหรือสรุปยอดล่าช้า อันเป็นเหตุให้ธนาคารถูกปฏิเสธการเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตาม

รายการดังกล่าว หน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

8. กรณีผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการ และหน่วยรับเงิน (ผู้ให้บริการของงานส่งเสริมฯ) ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของธนาคารได้ ธนาคารจะด้าเนินการหักเงินจากบัญชีมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบทันที 
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