การจาหน่ายบัตรเงินสด
แคชเชียร์

ธนาคารกรุงไทย/ เครื่อง EDC

ผู้จัดการศูนย์อาหาร

จุดเริ่มต้น

ตรวจสอบ

จัดเตรียมบัตรเงินสด เงินทอน

ตรวจเงินทอนและบัตรเงินสด
ให้ครบถ้วนเสมอ

จาหน่ายบัตรเงินสดด้วยเครื่อง
EDC เติมเงิน/คืนเงิน/เช็คยอด

ปิดการขายประจาวัน
กดส่งยอดขายด้วยEDC
ใบสลิปสรุปยอดขาย
ใบรับฝากเงิน
DEPOSIT SLIP
นาสาเนาใบรับฝากเงิน และ
ใบสลิปสรุปยอดขาย จัดเก็บ
พร้อมจดบันทึกลงตาราง สรุป
ยอดขายและนาฝากประจาวัน

ยอดขายเครื่องEDC
ระบุตามเลขที่ TID
เข้าระบบธนาคาร

นาฝากเงินสดเข้าบัญชีจ่าย
เลขที่บัญชี 981-5-72248-4
ให้ตรงตามยอดขายใน ใบสลิป
สรุปยอดขาย EDC

ระบบ KTB Corporate
Online มีรายงานยอดขาย
ประจาวัน ระบุเลขที่ TID
ตามเครื่อง EDC ของ
แคชเชียร์และร้านค้า

ตรวจการนาฝากเงินสดให้ตรง
ตามใบสรุปยอดขายประจาวัน
จากเครื่อง EDC และให้ตรงตาม
รายงานของธนาคาร

โอนเงินรายได้ยอดขายเข้าบัญชี
ผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมแจ้งผู้
มีอานาจอนุมัติ
โอนเงินรายได้ส่วนแบ่งการขาย
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัย ตาม
เงื่อนไขสัญญา

โอนเงินส่วนต่าง (คงเหลือจาก
บัญชีรับ) กลับเข้าบัญชีจ่าย

ร้านค้า

มหาวิทยาลัย

บัตรเงินสด

ลูกค้า
รับชาระค่าอาหารและ
เครื่องดื่มด้วยบัตรเงินสด

ปิดการขายประจาวัน
กดส่งยอดขายด้วยEDC
รับเงินรายได้
หลังหักส่วน
แบ่งการขาย

ใบเสร็จรับเงิน

จบการ
ทางาน

รับเงินรายได้ส่วน
แบ่งจากยอดขาย
ของร้านค้า

ออกใบเสร็จรับเงิน รายได้
ส่วนแบ่งการขายให้ร้านค้า

1

มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบัติงาน การจาหน่ายบัตรเงินสด ศูนย์อาหาร
ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบและเอกสารอ้างอิง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

1) แคชเชียร์จัดเตรียมบัตรเงินสด และ บันทึกเบิกใช้บัตรเงินสดและเงินทอนประจำวัน ตรวจนับบัตรเงินสดและเงินทอน ให้ตรงตำมบันทึก
เบิกใช้ประจำวัน
เงินทอน

แคชเชียร์

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำร

2) แคชเชี ย ร์จ ำหน่ ำ ยบั ตรเงิ น สดด้วย - ใบสลิปเครื่อง EDC เติมเงิน/คืนเงิน/เช็คยอด
เครื่อง EDC เติมเงิน/คืนเงิน/เช็คยอด

แคชเชียร์

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำร

3) แคชเชียร์ปิดกำรขำยประจำวัน ส่ง - ใบสลิปสรุปยอดขำยประจำวัน
ยอดขำยด้วยเครื่อง EDC และนำสำเนำ - ใบรับฝำกเงิน DEPOSIT SLIP
ใบรั บ ฝำกเงิ น และ ใบสลิ ป สรุ ป ยอด - ตำรำงสรุปยอดขำยและนำฝำกประจำวัน
ขำย จั ด เก็บ พร้อมจดบั น ทึ กลงตำรำง
สรุปยอดขำยและนำฝำกประจำวัน

ผู้จัดกำรตรวจกำรนำฝำกเงินสดของแคชเชียร์ นำ
ฝำกเงินสดเข้ำบัญชีจ่ำยเลขทีบ่ ญ
ั ชี 981-5-72248-4 แคชเชียร์
ให้ตรงตำมยอดขำยในใบสลิปสรุปยอดขำย EDC
และให้ตรงตำมรำยงำนของธนำคำร
(ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำนยอดขำย
ประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง EDC ของ
แคชเชียร์และร้ำนค้ำ)

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำร

4) ร้ ำ นค้ ำ กดรั บ ช ำระค่ ำ อำหำรและ - ใบสลิปเครื่อง EDC รับชำระค่ำอำหำร
เครื่องดื่มด้วยบัตรเงินสด และปิดกำร - ใบสลิปสรุปยอดขำยประจำวัน
ขำยประจำวันด้วยเครื่อง EDC

ผู้จัดกำรตรวจสอบยอดขำยของร้ำนค้ำตำมใบสรุป ผู้ประกอบกำร
ยอดขำยประจำวันจำกเครื่อง EDC ให้ถูกต้อง
ร้ำนค้ำ
ครบถ้วนตรงตำมรำยงำนของธนำคำร
(ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำนยอดขำย
ประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง EDC ของ
แคชเชียร์และร้ำนค้ำ)

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำร

5) ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรโอนเงินรำยได้ - ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำน
ยอดขำยเข้ำบัญชีผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ยอดขำยประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง
EDC ของแคชเชียร์และร้ำนค้ำ

ผู้จัดกำรดำเนินกำรโอนเงินรำยได้ยอดขำยเข้ำบัญชี
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำให้ถูกต้องครบถ้วน ตำม
รำยงำนของธนำคำร พร้อมแจ้งผู้มีอำนำจอนุมัติ

หัวหน้ำงำนบริหำร
ทรัพย์สินและรำยได้

ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร
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ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบและเอกสารอ้างอิง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

6) ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรโอนเงินรำยได้ - ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำน
ส่วนแบ่งกำรขำยเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัย ยอดขำยประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง
EDC ของแคชเชียร์และร้ำนค้ำ
ตำมเงื่อนไขสัญญำเช่ำ

ผู้จัดกำรดำเนินกำรโอนเงินรำยได้ส่วนแบ่งกำรขำย
เข้ำบัญชีมหำวิทยำลัย ตำมเงื่อนไขสัญญำเช่ำให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งผู้มีอำนำจอนุมัติ

ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร

หัวหน้ำงำนบริหำร
ทรัพย์สินและรำยได้

7) ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรโอนเงินส่วนต่ำง - ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำน
(คงเหลื อจำกบั ญ ชี รับ ) กลั บ เข้ำ บั ญ ชี ยอดขำยประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง
EDC ของแคชเชียร์และร้ำนค้ำ
จ่ำย

ผู้จัดกำรดำเนินกำรโอนเงินส่วนต่ำง (คงเหลือจำก
บัญชีรับ) กลับเข้ำบัญชีจำ่ ยถูกต้องครบถ้วน พร้อม
แจ้งผู้มีอำนำจอนุมัติ

ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร

หัวหน้ำงำนบริหำร
ทรัพย์สินและรำยได้

8) ผู้ จั ด กำรศู น ย์ อ ำหำรพิ ม พ์ รำยงำน - รำยงำนกำรโอนเงินประจำวัน
กำรโอนเงิ น ส่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ง ำนบริ ห ำร
ทรัพย์สินและรำยได้

เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรทรัพย์สนิ และรำยได้ดำเนินกำร
ออกใบเสร็จรับเงิน หมวดรำยได้ศูนย์อำหำร “รับเงิน
ค่ำบริกำรสถำนที่ศูนย์อำหำร” และตรวจสอบ
รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีของมหำวิทยำลัย

งำนกำรเงินและบัญชี

9) ผู้ จั ด กำรศู น ย์ อ ำหำรพิ ม พ์ รำยงำน - รำยงำนกำรโอนเงินประจำวัน พร้อม
รำยละเอียดกำรโอนระบบ KTB Corporate
กำรโอนเงินส่งงำนกำรเงินและบัญชี
Online

เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงินและบัญชีตรวจสอบกำรโอน
เงินของศูนย์อำหำร ทำงบกระทบยอดเงินฝำก
ธนำคำรทัง้ 3 บัญชี

- ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร
- เจ้ำหน้ำที่งำน
บริหำรทรัพย์สิน
และรำยได้
ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร

10) กรณี เครื่อง EDC เสีย/เกิดปัญหำ
กำรใช้งำน ไม่สำมำรถสรุปยอดขำยได้
หรื อ จ ำนวนเงิ น ยอดขำยในรำยงำน
ธนำคำร และกำรสรุปยอดของร้ำนค้ำ
ไม่ตรงกัน

- เครื่อง EDC ขึน้ Error Code ต่ำงๆ เป็น
ภำพถ่ำย และรำยละเอียดปัญหำ
- ระบบ KTB Corporate Online มีรำยงำน
ยอดขำยประจำวัน ระบุเลขที่ TID ตำมเครื่อง
EDC ของแคชเชียร์และร้ำนค้ำ
- ใบสลิปสรุปยอดขำยประจำวัน
- ใบสลิป เครื่อง EDC (กรณีส่งยอดไม่ได้)

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรต้องดำเนินกำรประสำนงำนแจ้ง ผู้จัดกำรศูนย์
ปัญหำทำง E-mail กับทำงธนำคำรกรุงไทยสำขำ
อำหำร
มหำวิทยำลัยและสำนักงำนใหญ่เพื่อตรวจสอบและ
ดำเนินกำรแก้ไข เช่น ปรับปรุงยอดเงินเครื่อง EDC
ที่ส่งยอดขำยไม่ได้ ,ปรับปรุงรำยงำนระบบ KTB
Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน, เปลี่ยน
เครือ่ ง EDC หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ใหม่

งำนกำรเงินและบัญชี

ธนำคำรกรุงไทย
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ขั้นตอน

วิธีการตรวจสอบและเอกสารอ้างอิง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

11) กรณี บัตรเงินสดหรือบัตรนักศึกษำ - บัตรเงินสดศูนย์อำหำรหรือบัตรนักศึกษำที่ไม่
สำมำรถทำรำยกำรได้ อ้ำงอิง เลขที่บัตร
ชำรุด หมดอำยุ มีเงินคงค้ำงในบัตร
- แบบฟอร์ม “คำร้องขอคืนเงิน” ของธนำคำร
- ข้อมูลลูกค้ำที่ขอคืนเงินคงค้ำงในบัตร

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรต้องดำเนินกำรประสำนงำนแจ้ง ผู้จัดกำรศูนย์
ปัญหำ โดยกำรกรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอคืนเงิน” อำหำร
ของธนำคำร พร้อมแจ้งรำยละเอียดของลูกค้ำ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และรำยละเอียดบัตร เลขที่บัตร
ประเภทบัตร พร้อมเลขที่บัญชีศูนย์อำหำรที่ขอรับ
เงินคืน ส่งทำง E-mail ให้กบั ธนำคำรกรุงไทยสำขำ
มหำวิทยำลัยและสำนักงำนใหญ่เพื่อตรวจสอบและ
ดำเนินกำรปรับปรุงยอดเงินคืน

ธนำคำรกรุงไทย

12) กรณี ธนำคำรปรับปรุงยอดเงินคง - E-mail ที่แจ้งธนำคำร
ค้ำงในบัตร คืนเข้ำบัญชีจ่ำยศูนย์อำหำร - บัตรเงินสดศูนย์อำหำรหรือบัตรนักศึกษำที่ไม่
สำมำรถทำรำยกำรได้ อ้ำงอิง เลขที่บัตร
- แบบฟอร์ม “คำร้องขอคืนเงิน” ของธนำคำร
- ข้อมูลลูกค้ำที่ขอคืนเงินคงค้ำงในบัตร
- รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี “บัญชีจ่ำยศูนย์
อำหำร” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน เลขที่
บัญชี 981-5-72248-4
- เอกสำรที่ลูกค้ำเซ็นชื่อรับเงินคืน

ผู้จัดกำรศูนย์อำหำรต้องดำเนินกำรตรวจสอบ
รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชี “บัญชีจ่ำยศูนย์อำหำร”
และ E-mail ตอบกลับจำกธนำคำร ระบุยอดเงินคง
ค้ำงในบัตร และจำนวนเงินทีป่ รับปรุงเข้ำบัญชีจำ่ ย
แล้วจึงประสำนงำนไปทีล่ ูกค้ำเพื่อมำรับเงินคืน
สำมำรถรับเป็นเงินสดหรือเติมเงินเข้ำบัตร พร้อม
เซ็นรับเงินคืน

- หัวหน้ำงำนบริหำร
ทรัพย์สินและรำยได้
- งำนกำรเงินและ
บัญชี

ผู้จัดกำรศูนย์
อำหำร

