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การขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
1. รายละเอียดและขอตกลงกอนการขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา
โปรดทราบ ::
นักศึกษาที่สังกัดมากกวา 1 สถาบัน หรือ 1 หลักสูตร หากนักศึกษาไดรับอีเมลแจงเตือนใหนักศึกษาเขา ไป
ยืนยันสิทธิ์ระดับประเทศอีกครั้งที่เว็บ https://covidfund.cupt.net (หากนักศึกษาไมไดรับการแจงเตือน
ไมตองเขาไปดําเนินการในสวนนี้ หากไดรับการแจงเตือน นักศึกษาตองเขาไปยืนยันดวยตนเอง เนื่องจาก
ทาง ทปอ.จะไมไดแจงทางมหาวิทยาลัยมาวานักศึกษามีชื่อซ้ํา ณ สถาบันการศึกษาอื่นใดบาง)
ขั้นตอนการขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา
1. ศึกษารายละเอียดการขอคืนเงินดานลางนี้
2. เตรียมบัญชีพรอมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน (กรณีที่มีแลวไมตองดําเนินการ ถายังไมเคยมี
ใหดูรายละเอียดดานลาง)
3. เขาระบบ “ยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา” ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยัน
การรับสิทธิ์ขอลดคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายไดที่
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
หรือ
http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
หรือ
http://e-uni9.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
หรือ
http://e-uni10.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=regisCheck
4. รอรับเงินคืน หลังจากเขาทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ
* กรณี มี ป ญ หารายบุ ค คลเช น ให ข อ มู ล ไม ค รบ บั ญ ชี พ ร อ มเพย ไ ม ส ามารถใช ง านได จะแจ ง ให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการแกไขผานอีเมล regis@aru.ac.th ตอไป
การลดหยอนและขอกําหนด
การลดหยอน 50% แบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 การลดหยอน 30% เปนเงินสนับสนุนจากรัฐ
สวนที่ 2 การลดหยอน 20% เปนเงินจากมหาวิทยาลัย

2

ขอกําหนดของผูมีสิทธิ์รับลดหยอนในสวนที่ 1 (สวนที่เปน 30% จาก พ.ร.บ. เงินกูของภาครัฐ)
1. มีสัญชาติไทย
2. ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะตองเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเทานั้น
4. ไมเปนผูที่รับทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวนอยูแลว
5. ยินดีที่จะสงมอบหลักฐานตาง ๆ (ถามี) ในการเบิกจายใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปเบิกจายกับรัฐ
ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยไมสามารถเรียกเก็บสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐ ในชื่อของนักศึกษาได
และมหาวิทยาลัยไดคืนเงินในสวนนี้ใหกับนักศึกษาไปกอนหนานี้แลว นักศึกษาตองยินยอมใหมหาวิทยาลัย
ตั้งยอดหนี้สินคงคางกับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะตองชําระใหแลวเสร็จกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาถัดไป/ยื่นขอจบการศึกษาได
ชองทางการคืนเงินคาบํารุงการศึกษา
1. ดําเนินการคืนผานบั ญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนเทานั้น เนื่องจากตองมี หลั กฐาน
ใหกับทางรัฐวาไดโอนเงินใหกับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
2. ไม ส ามารถคื น ผ า น Prompt Pay ของบุคคลอื่น ได หรือ Prompt Pay ที่เปน เบอรโ ทรศั พ ท ไ ด
(ตามขอ 1)
3. หากทานไมไดใชงาน Prompt Pay มานานมากเกิน 1 ป บัญชีอาจจะถูกปด
ชองทางการติดตามสถานะการคืนเงิน
1. ระบบยืนยันการใชสิทธิ์  ระบบ “ยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา”
2. โทรสอบถามที่ฝายการเงินของมหาวิทยาลัย โทร.035 276 555 ตอ 1152
2. FAQ เงินลดหยอนที่จะรับจากภาครัฐ
ถาม: ถาไมลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์ จะไดเงินลดหยอนคืนโดยอัตโนมัติเลยหรือไม
ตอบ: ไมได เพราะ
1. เงินที่มาจากรัฐคือเงินกูที่รัฐตองเปนหนี้ ทานจะตองยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใชสิทธิ์ ทานมี
สิทธิ์ที่จะเลือกไมรับเงินชวยเหลือนี้ในระบบได แตถาทานจะขอรับสิทธิ์นี้ทานจะตองยอมรับเงื่อนไขตาง ๆ
ในการรับเงินจากภาครัฐดังกลาว
2. ระบบการเงินจะดําเนินการตอไมไดเนื่องจากไมทราบผลการเลือกของทาน
3. การดําเนินการคืนเงินและปรับลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา จะลาชา
หากทานไมเขามาดําเนินการใด ๆ ภายในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 จะถือวาทาน ไมขอใชสิทธิ์
ลดหยอนใด ๆ จากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย
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ถาม: กดยืนยันไปแลวทําไมยังไมไดรับเงินภายในรอบที่กําหนด
ตอบ: การดําเนินการคืนเงินจะตองดําเนินการปรับยอดหนี้ที่คางชําระใหเสร็จสิ้นกอน เมื่อปรับยอดหนี้แลวจึง
จะดําเนินการตัดชําระเงินที่ไดชําระอยูในระบบอยูในปจจุบัน (ทั้งแบบชําระเต็มจํานวน ชําระ 1 2 หรือ 3 งวด)
เพื่อใหไดยอดหนี้คงคาง/เงินที่ชําระเกิน หลังจากนั้นจึงจะทําการนํายอดที่ชําระเกินไปสงเขาระบบการคืนเงิน
Prompt Pay ซึ่ ง ระบบก็ จ ะประมวลผลการจ า ยเงิ น เป น รายบุ ค คล โดยทางมหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การ
ประมวลผลตามลํา ดั บคิ ว ก อน-หลังที่ ทา นไดยื่น ยืน ยัน สิทธิ์ จึงทําใหแตล ะคนที่ยืน ยั น สิทธิ์ในรอบเดียวกัน
อาจจะไดรับเงินไมพรอมกัน
3. FAQ เกี่ยวกับ Prompt Pay
ถาม: เลข Prompt Pay และเลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูกกับบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งอยู จะสามารถ
รับเงินคืนไดหรือไม
ตอบ: เลข Prompt Pay และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท าน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ ได (บัญชี
ประเภทออมทรัพยเทานั้น)
ถาม: บัญชีที่อยากจะใหเงินเขา ไปผูกเลข Prompt Pay หมายเลขโทรศัพทมือถืออยู จะทําอยางไร
ตอบ: บัญชีธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับเลขประจําตัวประชาชน 1 หมายเลข + หมายเลขโทรศัพทมือถือ
อีกสูงสุด 3 หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แตการคืนเงินในครั้งนี้มหาวิทยาลัย จะดําเนินการสั่งจายผานเลข
Prompt Pay บั ตรประจํ า ตั ว ประชาชน เท า นั้น ดังนั้น ขอใหนั กศึ กษาดําเนิน การผูกบัญ ชีธ นาคาร กับ เลข
Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน เตรียมพรอมไวใหเรียบรอย
ถาม: กรณีเลขประจําตัวประชาชนถูกใชไปกับการผูกบัญชีธนาคารไปแลว จะสามารถผูกซ้ําไดหรือไม
ตอบ: ไมสามารถผูกซ้ําได เนื่องจาก Prompt Pay 1 หมายเลข (กรณีนี้ เลขประจําตัวประชาชน) จะสามารถ
ผูกไดกับ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เทานั้น ดังนั้นหากนักศึกษาตองการเปลี่ยนบัญชีที่จะใชผูกกับเลขประจําตัว
ประชาชน จะตองทําการยกเลิกการผูกเลข Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน กับบัญชีธนาคารเดิมกอน
แลวคอยนําเลข Prompt Pay บัตรประจําตัวประชาชน ไปผูกกับบัญชีธนาคารใหม
4. FAQ เกี่ยวกับ กยศ./กรอ.
ถาม: เปนผูกูรายเกา ไมตองการลดยอดหนี้แตตองการเปนเงินคืนเขา Prompt Pay ไดหรือไม
ตอบ: ไมได ตามขอกําหนดของเงินพรบ. เงินกูจากภาครัฐ และ กรอ. /กยศ.
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ถาม: ตัวเลือก เปนผูกู กยศ./กรอ. (ลดหยอนเงินกูอัตโนมัติ) หมายความวาอยางไร และจะไดรับลดหย อน
หรือไม อยางไร
ตอบ: นักศึกษาที่มาเลือกยืนยันวาเปนผูกู กยศ./กรอ. (ลดหยอนเงินกูอัตโนมัติ) ทั้งรายเดิมและรายใหมที่จะ
ดําเนินการ ทางมหาวิทยาลัย และรัฐจะถือวานักศึ กษาขอใชสิ ทธิ์ลดหยอนทั้ งสองสวน (30%+20%) โดย
อัตโนมัติ (ทั้งนี้ ทางกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สวนกลาง) จะใหกูตามยอดที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ แ พร ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรนา (Coronavirus Disease 2019 :
COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เทานั้น)
5. ตัวอยางวิธีการผูกบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย SCB : https://promptpay.scb/login
ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html
ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/DigitalBanking/PromptPay
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/th/personal/bankingservices/online/promptpay
ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169

