คําถามที่พบบอย (Frequently Asked Questions – FAQs)
เกี่ยวกับโครงการความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจธ.
สูการเปน Digital University
เกี่ยวกับโครงการความรวมมือ
1. โครงการความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนา มจธ. สูการเปน Digital University คืออะไร มีความเปนมา
อยางไร
ตอบ โครงการความรว มมือ กั บ ธนาคารกรุ ง เทพในการพัฒ นา มจธ. สู ก ารเป น Digital University เป น โครงการเพื่ อใช
เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนามหาวิทยาลัยในการใหบริการ และการทํางานของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองมีเรื่องการทําธุรกรรมทางการ
เงินประกอบอยูดวยเพื่อพัฒนาไปสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society) มจธ. ไดมีการเชิญชวนใหธนาคารตางๆ สงขอเสนอ
โครงการสนับสนุนเพื่อเปนผูรวมพัฒนา โดยมีธนาคารที่ใหความสนใจสงขอเสนอเขามาใหพิจารณาดังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจากการพิจารณาขอเสนอโครงการ ธนาคาร
กรุงเทพ เปนผูที่ใหขอเสนอการสนับสนุนโครงการที่ใหผลประโยชนตอมหาวิทยาลัยดีที่สุด มจธ. จึงเลือกธนาคารกรุงเทพ เปน
ผูรวมพัฒนาตามโครงการพัฒนา มจธ. สูการเปน Digital University
2. ทําไมมหาวิทยาลัยถึงตองรวมพัฒนากับธนาคาร และทําไมถึงเลือกธนาคารกรุงเทพ
ตอบ การพัฒนา มจธ. สูการเปน Digital University เพื่อการเปน Cashless Society จะตองมีการทําธุรกรรมทางการเงินเขา
มาเกี่ ย วข อ ง และจะต อ งมี ก ารใช Smartcard (บั ต รเดบิ ต ), Digital ID, QR Code และ Mobile Application เพื่ อ การ
ใหบริการดวย Digital Technology ในอนาคต อีกทั้งจะตองมีการพัฒนารวมเพื่อใหสามารถเชื่อมตอระบบสารสนเทศงาน
การเงินของธนาคารและระบบงานสารสนเทศที่ใหบริการของ มจธ. ได เพื่อความสะดวกของผูรับบริการและผูใหบริการตาม
นโยบาย 3S1M2L (OneStop - Service, self-Service, e-Service, Mobile, Less - paper, biLingual) ซึ่งการที่ธนาคารจะ
ดําเนินการให จําเปนตองมีเงื่อนไขสัญญากับธนาคารเปนการเฉพาะ และธนาคารตองพิจารณาความเหมาะสมในการรวม
พั ฒ นากั บ มหาวิ ท ยาลั ย เช น เดี ย วกั บ หลายมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การไปก อ นหน า มจธ. แล ว และด ว ยจํ า นวน
Transaction ที่ มจธ. มีอยูในปจจุบัน การจะเจรจาเพื่อมีความรวมมือกับหลายธนาคารจึงเปนเรื่องที่ทําไดลําบาก
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3. มหาวิทยาลัยจะไดประโยชนอะไรจากธนาคารกรุงเทพ
ตอบ ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารชั้นนําของไทยที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ โดยมุงตอบสนองความตองการของลูกคา
มีความพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย และมีความเปนสากล ซึ่งความรวมมือกับธนาคาร
กรุงเทพในครั้งนี้ จะชวยใหมหาวิทยาลัยเขาถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาไปสูการเปน Digital University ในเวลาที่
รวดเร็วขึ้น ดวยงบประมาณที่คุมคาทั้งในดานการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล โดยธนาคารกรุงเทพ
ถือเปนพันธมิตรที่จะมีการพัฒนาระบบรวมกับ มจธ. ในระยะยาว
ทั้งนี้ สิ่งที่ธนาคารกรุงเทพสงมอบผลประโยชนตอมหาวิทยาลัยดีที่สุด คือ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงขอเสนอดานการเงิน การบริการ
และระบบ Application เพื่อการนําทรัพยากรทั้งหมดไปใชพัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนการเรียน
การสอน และการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาและปรับปรุง Application ของมหาวิทยาลัย บูรณาการเชื่อมโยงกับ
Application ที่ธนาคารเสนอไดเปนอยางดีและเหมาะสม
4. สิทธิประโยชนทนี่ ักศึกษา และบุคลากร มจธ. จะไดรับจากโครงการนี้ คืออะไร
ตอบ นอกเหนือจากบริการตางๆ ในรูปแบบดิจิทัลตาม Roadmap ของการเปน Digital University แลวสิทธิประโยชนที่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไดรับในการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถสรุปไดตามตารางดานลางนี้
ตารางเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาตามประเภทบริการ
ประเภทบริการ

1. การชําระคาเลาเรียนใหกับมหาวิทยาลัย
Bualuang Smart Bill Payment ผานชองทาง
ดังนี้
1.1 ชําระที่เคานเตอรธนาคาร
1.2 ชําระผาน ATM
1.3 Mobile Banking และ Internet Banking
1.4 บริการตัดบัญชี (Direct Debit)
1.5 บัตรเครดิต
2. บริการโอนเงินอื่นๆ เขาบัญชีใหกบั นักศึกษา
(คาธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและขาม
เขต)
3. คาธรรมเนียมบัตรเดบิตนักศึกษา 5 ปการศึกษา
(ปการศึกษา 2561 – 2565)
4. คาบริการ SMS
5. คาธรรมเนียมรักษาบัญชี

อัตราคาธรรมเนียมตามขอตกลงกับ ธ.กรุงเทพ

1.1 10 บาทตอรายการ (เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ)
1.2 0 บาทตอรายการ (ATM ธนาคารกรุงเทพ)
1.3 0 บาทตอรายการ (ผานระบบของธนาคารกรุงเทพ)
1.4 5 บาทตอรายการ (ผานระบบของธนาคารกรุงเทพ)
1.5 คาธรรมเนียมการใชบัตร 0% (บัตรเครดิตธนาคาร
กรุงเทพ)
5 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารกรุงไทย)**
5 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารกรุงเทพ)**
8 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารอื่นๆ)
แรกเขา 0 บาท
รายป 0 บาท
0 บาท
- ไมกําหนดวงเงินขั้นต่ํา แตตองมีรายการเคลื่อนไหวอยาง
นอย 1 ครั้ง ภายใน 1 ป จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
- ธนาคารขยายระยะเวลาในการมารับบัตรมากกวา 60 วัน
(อยูระหวางพิจารณาระยะเวลาโดยมหาวิทยาลัย)

อัตราคาธรรมเนียมเดิม

*มหาวิทยาลัยมีชองทางผานธนาคารหลัก 5 ธนาคาร
คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
1.1 10 บาทตอรายการ (เคานเตอร 5 ธนาคาร)
1.2 10 บาทตอรายการ (ATM 5 ธนาคาร)
1.3 10 บาทตอรายการ (หรือเปนไปตามประกาศ
ธนาคาร)
1.4 10 บาทตอรายการ
1.5 คาธรรมเนียมการใชบัตร 1%
5 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารกรุงไทย)
10 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารอื่นๆ)
นักศึกษามีคาทําบัตร 100 บาท (จายใหมหาวิทยาลัย)
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
- คารักษาบัญชีเงินฝาก 50 บาทตอเดือน สําหรับ
บัญชีที่มียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไม
เคลื่อนไหวตั้งแต 1 ปขึ้นไป
- บัญชีที่เปดไวแลวไมมารับภายใน 60 วัน มี
คาใชจายในการจัดทําบัตรใหม 100 บาท

* สัญญาขอตกลง 5 ปการศึกษา (2561 – 2565) ทั้งนี้ หากสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะไมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว
** อัตรา 10 บาทตอรายการ ณ ปจจุบนั อัตราใหมมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป
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ตารางเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมสําหรับบุคลากรตามประเภทบริการ
ประเภทบริการ

6. บัญชีเงินเดือน Payroll
(คาธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและขามเขต)
7. บริการโอนเงินอืน่ ๆ เขาบัญชีใหกับบุคลากร
(คาธรรมเนียมในการโอนเงินในเขตและขามเขต)
8. คาธรรมเนียมบัตรเดบิตบุคลากร 5 ปการศึกษา (ป
การศึกษา 2561 – 2565)
9. คาบริการ SMS
10. คาธรรมเนียมรักษาบัญชี

อัตราคาธรรมเนียมตามขอตกลงกับ ธ.กรุงเทพ
0 บาทตอรายการ (ผานระบบของธนาคารกรุงเทพ)
8 บาทตอรายการ (ผานระบบของธนาคารกสิกรไทย)
0 บาทตอรายการ (โอนเขา ธนาคารกรุงเทพ)*
8 บาทตอรายการ (โอนเขาธนาคารอื่นๆ)*
แรกเขา 0 บาท
รายป 0 บาท
0 บาท
- ไมกําหนดวงเงินขัน้ ต่ํา แตตองมีรายการเคลื่อนไหวอยางนอย
1 ครั้ง ภายใน 1 ป จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
- ธนาคารขยายระยะเวลาในการมารับบัตรมากกวา 60 วัน (อยู
ระหวางพิจารณาระยะเวลาโดยมหาวิทยาลัย)

อัตราคาธรรมเนียมเดิม

5 บาทตอรายการ (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกร
ไทย)
5 บาทตอรายการ (โอนเขา ธนาคารกรุงศรี)
10 บาทตอรายการ (โอนเขา ธนาคารอื่นๆ)
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
- คารักษาบัญชีเงินฝาก 50 บาทตอเดือน สําหรับบัญชีที่
มียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไมเคลื่อนไหว
ตั้งแต 1 ปขนึ้ ไป
- บัญชีทเี่ ปดไวแลวไมมารับภายใน 60 วัน มีคาใชจายใน
การจัดทําบัตรใหม 100 บาท

* อัตรา 10 บาทตอรายการ ณ ปจจุบัน อัตราใหมมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป

เกี่ยวกับบัตรเดบิตและการเปดบัญชีธนาคารกรุงเทพ
5. ชื่อเรียกอยางเปนทางการของบัตรใบนี้คืออะไร
ตอบ KMUTT Mod D Card คือชื่อเรียกบัตรเดบิตรวมธนาคารกรุงเทพ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร มจธ.
6. ทําไมโลโกบนบัตรเดบิตที่ มจธ. ทํารวมกับธนาคารกรุงเทพ จึงมีขนาดใหญและมีจํานวนมากเกินไป เมื่อเทียบกับบัตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น
ตอบ ตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย บัตรเดบิตทุกธนาคารจะตองมีเครือขายการเคลียรเงินในประเทศ สําหรับ
เครือขายการเคลียรเงินระหวางประเทศเปนทางเลือกของธนาคาร และเมื่อธนาคารเขารวมเครือขายใด ก็ตองมี Logo ของ
เครือขายนั้นตามสัญลักษณ ตําแหนง และขนาดที่เครือขายนั้นเปนผูกําหนด ซึ่งเปนแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมการเงินเพื่อ
ปองกันการปลอมแปลงบัตรเบื้องตน กรณีของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเลือกใชเครือขายการเคลียรเงินในประเทศเปน Thai
Payment Network และ เครือขายการเคลียรเงินระหวางประเทศเป น UnionPay จึงตองมีสัญลักษณท้ังสองปรากฏใน
ตําแหนงตามที่เครือขายกําหนด สําหรับกรณีธนาคารที่เลือกใช VISA ซึ่งปจจุบันลงทะเบียนเปนทั้งเครือขายการเคลียรเงินใน
ประเทศ และตางประเทศ จึงปรากฏสัญลักษณ VISA เพียงสัญลักษณเดียวได

3 | P a g e Prepared by Strategic Communication & Marketing Unit

7. ทําไมอัตลักษณของ มจธ. ที่ออกแบบและปรากฏอยูบนบัตรจึงไมโดดเดน สวยงาม เปรียบเทียบกับรูปแบบบัตรเดิม
ตอบ มหาวิทยาลัยไดทําการเจรจากับธนาคารเรือ่ งอัตลักษณของ มจธ. ซึ่งธนาคารยอมใหวางไวตรงมุมบนดานซายของบัตร ซึ่ง
โดยหลักของการวางสัญลักษณถือเปนตําแหนงที่สําคัญที่สุดบนเอกสารตามหลักวิชาการของการออกแบบ สําหรับสัญลักษณ
อื่น ที่ตองปรากฏบนบัตรเปนเงื่อนไขของธนาคารที่ตองปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มีตอเครือขายเคลียรริ่งของธนาคาร ดังที่ได
อธิบายแลวตามขอ 4 และ มจธ. จําเปนตองมีธนาคารเปนผูรวมดําเนินการโครงการดังที่อธิบายแลวในขอ 2 ดังนั้น มจธ. ก็ตอง
เคารพพันธะกรณีของธนาคารที่เปนคูสัญญาดวย โดยมหาวิทยาลัยไดทําการเจรจาและดําเนินการปรับในทุกเรื่องที่สามารถ
ดําเนินการไดแลว
นอกจากนี้ บัตรที่ไดรับการออกแบบใหมนี้ยังเปนการนําระบบอัตลักษณในการใชตราสัญลักษณที่ถูกตองตามวาระในการใช
งานของมหาวิทยาลัยมาใชอีกดวย ทําใหมีความโดดเดน และสรางความแตกตางใหกับมหาวิทยาลัยในภาพรวม
8. รูปแบบของบัตร KMUTT Mod D Card ของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเหมือนกันหรือไม อยางไร
ตอบ แตกตางกันเฉพาะรูปแบบในการออกแบบ และรายละเอียดบนบัตรที่มีการระบุประเภทของผูถือครองบัตรที่แตกตางกัน
ในดานการใชงานนั้นสามารถใชงานบัตรและรับสิทธิประโยชน และรับบริการในรูปแบบดิจิทัลตางๆ ของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตไดเชนเดียวกันทั้งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
9. ในกรณีที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพอยูแลว สามารถใชบัญชีเดิมเพื่อเปดบริการ Bualuang M Banking และทําธุรกรรม
ตางๆ ได หรือไม
ตอบ สามารถใชบัญชีเดิมผูกกับบัตร KMUTT Mod D Card ที่ไดสมัครใหมได และสามารถเปดใช บริการ Bualuang M
Banking และทําธุรกรรมตางๆ ผานบัญชีไดตามปกติ โดยหากเปนผูใชงานใหมจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตามที่ธนาคาร
เสนอ ทั้งนี้ บัตร KMUTT Mod D Card ที่เปดใหม จะไมเสียคาธรรมเนียมตลอดระยะสัญญาที่ มจธ. มีกับธนาคาร
10. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคน จําเปนตองมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ หรือไม
ตอบ มจธ. ไดตกลงเลือกธนาคารกรุงเทพ ใหเปนผูดําเนินการทําบัตรนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใชบัตร เดบิต
ของธนาคาร ซึ่งจะมาพรอมกับ Digital ID ทั้งนี้เพื่อการยืนยันตัวตนในระบบ Digital ในการรับบริการตางๆ รวมทั้งบริการ
Online ตามนโยบาย 3S1M2L จากมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ที่ จ ะมี เ พิ่ ม เติ ม จากการพั ฒ นา Digital
University ของ มจธ. ดังนั้นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนจึงตองมีบัตร KMUTT Mod D Card นี้
11. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําเปนตองเปดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพหรือไม
ตอบ เพื่อการไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ นักศึกษาและบุคลากรจําเปนตองเปดบัญชีกับ
ธนาคาร ในกรณีที่ไมมีบัญชีของธนาคารกรุงเทพ สําหรับผูที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพเดิม สามารถใชบัญชีเดิมผูกกับบัตร
KMUTT Mod D Card ได โดยบัตรนี้จะยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดสัญญาที่
มจธ. มีกับธนาคาร
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12. หากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ยังไมตอบรับการสํารวจขอมูลสวนบุคคลเพื่อเปดบัญชีและจัดทําบัตรเดบิตของธนาคาร
กรุงเทพ ในโครงการสังคมไรเงินสดของมหาวิทยาลัย ยังคงสามารถสมัครและรับบัตรไดหรือไม
ตอบ ยังสามารถดําเนินการไดโดยใชแบบฟอรมเดิมที่ทางสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสงให หรือขอรับแบบฟอรมใหมเพื่อ
สมัครบัตรไดที่ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2470-8084
13. บุคลากรยังสามารถใชบัญชีธนาคารอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงเทพ เปนบัญชีเงินเดือนไดหรือไม
ตอบ บุคลากร มจธ. ยังสามารถเลือกบัญชีสําหรับการรับเงินเดือนตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาต หากตัดสินใจรับเงินเดือนผาน
ธนาคารกรุงเทพ จะไมมีการเก็บคาธรรมเนียมการรับเงินเหลานั้นตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจธ.
14. KMUTT Mod D Pass คืออะไร และมีประโยชนอยางไร
ตอบ KMUTT Mod D Pass คื อ โมบายแอปพลิ เ คชั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะใช เ ป น ช อ งทางการรั บ บริ ก ารในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ดานตางๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับขาวสารการรับเงิน สิทธิประโยชน ขาวสารการแจงเตือนตางๆ และบริการอื่นๆ อีก
มากมายที่จะมีในอนาคต บุคลากรและนักศึกษา มจธ. จําเปนตองมีทั้งบัตร KMUTT Mod D Card และ KMUTT Mod D
Pass เพื่อการเขาถึง และรับบริการในรูปแบบดิจิทัลตางๆ
15. มหาวิทยาลัยมีแผนทีจ่ ะใชบัตร KMUTT Mod D Card ดังกลาว เพื่อเปนบัตรบันทึกการเขา - ออกปฏิบัติงาน การเขาใช
บริการหอสมุด การเขาใชบริการที่จอดรถยนต และบริการอื่นๆ หรือไม
ตอบ นอกเหนือจากบริการดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังมีแผนที่จะใช KMUTT Mod D Card และ KMUTT Mod D Pass
เปนชองทางการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลดานตางๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับขาวสาร การรับเงิน สิทธิประโยชน
ขาวสารการแจงเตือนตางๆ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และการเรียนการสอนอีกมากมายที่จะมีในอนาคต
16. บัตร KMUTT Mod D Card สามารถนําไปใชแสดงตัวตนภายนอกไดหรือไม
ตอบ บั ต ร KMUTT Mod D Card มี เ พื่ อ การรั บ บริ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การโครงการ Digital
University ของ มจธ. เทานั้น ไมควรใชสําหรับการแสดงตัวตน และการแลกบัตรในทุกกรณี เนื่องจากบัตรดังกลาวเปน เปน
บัตรเดบิตที่สามารถใชชําระสินคาและบริการได จึงควรเก็บรักษาไวกับตัวเพื่อความปลอดภัย เชนเดียวกับบัตรที่ออกโดย
ธนาคารทั่วไป
17. การเปดบัญชี และเปดบริการ Bualuang M Banking และ M Wallet ของบุคลากรมหาวิทยาลัย มีคาธรรมเนียมหรือไม
ตอบ การเปดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และเปดใชบัตร KMUTT Mod D Card ไมมีคาธรรมเนียมตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ
มจธ. และบริการ Bualuang M Banking และ M Wallet นั้น เปนบริการของธนาคารกรุงเทพ ที่มอบความสะดวกสบายใน
การชําระสินคาและบริการใหกับลูกคาในยุคดิจิทัล
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18. นักศึกษามีคาธรรมเนียมในการทําบัตรหรือไม
ตอบ ไมมีตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกับ มจธ. และยังไดรับการยกเวนคาทําบัตรนักศึกษาจํานวน 100 บาท สําหรับนักศึกษาใหม
ที่ปกติเคยตองเสียคาธรรมเนียมดังกลาวเมื่อแรกเขามาเปนนักศึกษาอีกดวย
19. การนําบัตรของธนาคารมาเปนบัตรนักศึกษาของ มจธ. ครั้งนี้ ถือเปนครั้งแรกใชหรือไม
ตอบ ไมใช มจธ. เคยใชบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เปนบัตรนักศึกษามาแลว จึงทําใหมีประสบการณในการบริหารจัดการ
บัตรนักศึกษาที่เปนบัตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับธนาคาร
20. การมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพเปนบัตรบุคลากร มีความแตกตางอยางไรกับบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐของบุคลากร มจธ. และใชแทนกันไดหรือไม
ตอบ บัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ มีเพื่อการรับบริการและรับสิทธิประโยชนจากการดําเนินการโครงการ
Digital University ของ มจธ. เทานั้น สําหรับบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของบุคลากร มจธ. ยังคงเปนบัตรประจําตัวที่เปน
ทางการเมื่อใชกับการยืนยันตัวบุคคลทางกายภาพในทุกกรณี
21. บุคลากรสามารถเปดบัญชี และเปดใชบริการบัตรดังกลาวไดถึงเมื่อไหร
ตอบ สามารถทําไดตั้งแตบดั นี้เปนตนไป ไมมีกําหนดปดรับสมัคร
22. ถาไมอยากเปดบัญชีจะเปนอะไรหรือไม เพราะยังอยากใชบัญชีธนาคารเดิม
ตอบ บุคลากร มจธ. ยังสามารถใชบัญชีธนาคารเดิมในการรับเงินเดือนตามรายชื่อธนาคารที่มหาวิทยาลัยเคยอนุญาต หาก
ตัดสินใจรับเงินเดือนผานธนาคารกรุงเทพ จะไมมีการเก็บคาธรรมเนียมการรับเงินเหลานั้นตลอดสัญญาที่มีกับ มจธ. ทั้งนี้ การ
เปดบัญชีธนาคารกรุงเทพและผูกกับบัตรเดบิตรวมธนาคาร (KMUTT Mod D Card) จะทําใหบุคลากรไดรับความสะดวกใน
การรับขอมูลขาวสารและเขาใชบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจะนําเสนอในอนาคต
23. การทําบัตร KMUTT Mod D Card มีคาธรรมเนียมในการทําบัตรและคาธรรมเนียมรายปเหมือนบัตรเดบิตทั่วไปหรือไม
ตอบ ไมมคี าธรรมเนียมตลอดสัญญาที่ธนาคารมีกบั มจธ.
24. หากบัญชีไมมีการเคลื่อนไหว หรือมีจํานวนเงินในบัญชีไมถึงเกณฑที่ธนาคารกําหนด จะมีคาใชจายหรือไม
ตอบ ขอกําหนดดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารไดยกเวนคารักษา
บัญชี โดยไมจํากัดวงเงินขั้นต่าํ หากมีการเคลื่อนไหวบัญชี เพียง 1 ครั้งตอป
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25. หากเปดบัญชี และเปดใชบัตรไปแลวสามารถยกเลิกไดในภายหลังหรือไม
ตอบ สามารถทําได แตการยกเลิกบัตร KMUTT Mod D Card จะทําใหไมสามารถเขาถึงบริการตางๆ ที่จะมีในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงสิทธิประโยชนเฉพาะตางๆ จากธนาคารที่มอบใหกับนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
26. การมีบัตร KMUTT Mod D Card ธนาคารกรุงเทพ ทําใหตองเปดบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ บุคลากรตองใชบัญชีนี้เปน
บัญชีรับเงินเดือนหรือเงินอื่นๆ จาก มจธ. หรือไม
ตอบ ไมจําเปน บุคลากร มจธ. ยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกบัญชีสําหรับการรับเงินเดือนตามรายชื่อธนาคารที่มหาวิทยาลัยเคย
อนุญาต ซึ่งปจจุบันไดแก ธนาคารกสิกรไทย สหกรณออมทรัพย มจธ. และธนาคารกรุงเทพ หากแตถาตัดสินใจรับเงินเดือน
ผานธนาคารกรุงเทพ จะไมมีการเก็บคาธรรมเนียมการรับเงินเหลานั้นตลอดสัญญาที่มีกับ มจธ.
27. การเปดบัญชีและใชบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพของบุคลากร จะทําใหธนาคารไดขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรไปขาย
ผลิตภัณฑอื่นๆ ของธนาคารหรือไม
ตอบ ขอมูลที่ตองสงใหธนาคารเปนขอมูลที่จําเปนตองใชเพื่อการเปดบัญชีธนาคารตามปกติ โดยทั่วไปและขอมูลที่ปรากฏหนา
บัตรเทานั้น มจธ. มิไดสงขอมูลการทํางานภายในใดๆ ที่นอกเหนือจากขอมูลเพื่อการเปดบัญชีตามระเบียบของธนาคารและ
ขอมูลที่ปรากฏหนาบัตรใหธนาคาร ดังนั้น ขอมูลอื่นๆ เชนขอมูลเพื่อการเขาออกประตูจึงไมมีการสงใหธนาคาร อีกทั้งเรามีขอ
สัญญาที่ธนาคารกรุงเทพตองไมนําขอมูลจาก มจธ. ไปเปดเผยสาธารณะในขอตกลงดวย
28. มหาวิทยาลัยนําสงขอมูลอะไรของนักศึกษาใหกับธนาคารบาง
ตอบ ขอมูลที่สงใหธนาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม เปนขอมูลที่จําเปนในการเปด
บัญชีธนาคารปกติ และขอมูลที่จําเปนเพื่อใชทําบัตร เชน ชื่อ นามสกุล เบอรโทร อีเมล วันเดือนปเกิด เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวนักศึกษา ที่อยู คณะ ภาค สาขา ของนักศึกษา ตามที่ปรากฏอยูบนหนาบัตร KMUTT Mod D Card
ขอมูลเหลานี้ธนาคารจะตองปฏิบัติตามขอตกลงของ มจธ. และธนาคารตองปฏิบัติตาม พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และ
กฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ที่หามเปดเผยขอมูลของลูกคา ซึ่งสามารถอานนโยบายรักษาขอมูลสวนบุคคลของ
ธนาคารเพิ่มเติมไดที่ https://www.bangkokbank.com/th-th/personal/Privacy-Statement
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29. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาอยางไร
ตอบ มหาวิทยาลัยปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลดวยความตระหนักและใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยขอรับรองวาจะใชข อมูล
เหลานั้น หรือจะเปดเผยขอมูลเฉพาะเพื่อประโยชนในการใหบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษา และที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
เทานั้น จึงไมเปนการปฏิบัติขัดตอหลักการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยมหาวิทยาลัยไดแจงวัตถุประสงคการจัดการขอมูลสวนบุคคลนี้ไวในตอนที่นักศึกษาลงทะเบียนดังรูป

โดยธนาคารที่เขามาเปนผูรวมและใหการสนับสนุนการพัฒนาบริการเหลานี้ ก็ตองปฏิบัติตามขอตกลงการรักษาขอมูลสวน
บุคคลอยางเครงครัด รวมทั้งขอมูลที่เกิดขึ้นในโครงการนี้จะแยกเปน 2 สวน สวนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงิน และขอมูล
ที่เกี่ยวของกับบริการที่ มจธ. เปนผูพัฒนา ขอมูลที่ธนาคารจะมีจะเปนเพียงขอมูลธุรกรรมทางการเงินเทานั้น ซึ่งก็เปนเรื่องที่
เกิดขึ้นเปนปกติจากวิถีชีวิตของคนในปจจุบันที่ใชบริการธนาคารหรือบริการ Online อื่นๆ แตสําหรับขอมูลที่เกิดจากบริการ
อื่นๆ เปนขอมูลที่อยูกับมหาวิทยาลัยเทานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใชขอมูลเหลานี้เพื่อพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นและเพื่อการวาง
นโยบายในการทํางานพัฒนามหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารขอมูลเพื่อประโยชนในการทํางานใหบริการและบริหารงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่ง มจธ. มีขอสัญญาที่ระบุใหธนาคารกรุงเทพตองปฏิบัติตามนโยบายการรักษาขอมูลสวนบุคคลที่ถูกกํากับโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ที่หามนําขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผยสาธารณะในขอตกลงดวย
การที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพ ก็เพื่อวัตถุประสงคที่จะทําใหการทํางานใหบริการของมหาวิทยาลัยตอ
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนการใชชีวิต การศึกษาเรียนรู ดีขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใหบริการที่กลาว
นี้ไดมีการวางแนวทางไวแลวสวนหนึ่ง และมหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหความคิดเห็นตอบริการที่อยาก
เห็น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดใหมี Workshop กับนักศึกษาในเร็วๆ นี้
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30. ความปลอดภัยของบัตร KMUTT Mod D Card มีมากนอยเพียงใด
ตอบ บัตร KMUTT Mod D Card ที่ออกใหใหม เปน Chip Card ที่ตองใชรหัสเอทีเอ็ม 6 หลัก ซึ่งเปนบัตรที่มีความปลอดภัย
สูงสุดในปจจุบันสําหรับงานในลักษณะเดียวกัน จริงอยูวาบัตรที่ไดเปนบัตร Debit ดวยเพื่อการใชประโยชนในการใชจายใน
สังคมไรเงินสด (Cashless Society) แตนักศึกษาและบุคลากรสามารถกําหนดวงเงินการใชจายในแตละวันได แตตองอยู
ภายในวงเงินที่ธนาคารกําหนดไว หากตองการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินก็สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินไดตลอดเวลา หรือขอระงับ
วงเงิ น ชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารได ด ว ยตนเอง ศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ https://www.bangkokbank.com/thTH/Personal/Tips-and-Insights/Cards/Instruction-for-Purchasing-Limit-on-Be-st-Debit-Card
นอกจากนี้ในการใชจายกับ Website ที่เปนไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ จะตองมี OTP เปน SMS เพื่อทําการยืนยัน
รายการเสมอ และหากมีการใชจาย Online ตั้งแต 300 บาทขึ้นไป จะมี SMS เตือนไปที่มือถือที่ลงทะเบียนไวทุกครั้ง โดย
คาบริการ SMS ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตลอดสัญญา 5 ป
31. หากบุคลากรทําบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงขอมูล จะตองติดตอที่ไหน มีคาใชจายหรือไม
แตกตางจากบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐของ มจธ. อยางไร และใชเวลานานเทาไหร
ตอบ หากบุคลากรทําบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชํารุด/เปลีย่ นแปลงขอมูล สามารถแจงและตรวจสอบรายละเอียดได
ดังนี้
รายละเอียด
การแจงหาย

บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
สถานีตํารวจ

สถานที่ติดตอเพื่อทําบัตรใหม
กรณีหาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงขอมูล

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาการไดรบั บัตร

รับไดในวันจันทร หรือวันพฤหัสบดี

คาใชจายในการทําบัตรใหม

200 บาท

* ยกเวน มจธ. ราชบุรี ใชเวลา 7 - 14 วันทําการ
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บัตร KMUTT Mod D Card
ธนาคารกรุงเทพสาขา มจธ. หรือ
Call Center ของธนาคารกรุงเทพ
(0-2645-5555 หรือ 1333)
ติดตอสํานักงานบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อกรอกแบบฟอรมคํารองขอ
มีบัตรธนาคารกรุงเทพแลวนําไป
ติดตอธนาคารกรุงเทพสาขา มจธ.
รับไดทันทีที่ตดิ ตอธนาคารกรุงเทพ
สาขา มจธ.*
100 บาท

32. หากนักศึกษาทําบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงขอมูล จะตองติดตอที่ไหน และใชเวลานาน
เทาไหร แตกตางจากบัตรประจําตัวนักศึกษาของ มจธ. อยางไร และมีคาใชจายหรือไม
ตอบ หากนักศึกษาทําบัตร KMUTT Mod D Card หาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงขอมูล สามารถแจงและตรวจสอบรายละเอียด
ได ดังนี้
รายละเอียด
การแจงหาย

บัตรประจําตัวนักศึกษาของ มจธ.
สํานักงานทะเบียน

สถานที่ติดตอเพื่อทําบัตรใหม
กรณีหาย/ชํารุด/เปลี่ยนแปลงขอมูล

สํานักงานทะเบียน
กรอกแบบฟอรมและชําระเงิน

ระยะเวลาการไดรบั บัตร

ติดตอทําบัตรวันจันทรหรือวัน
พฤหัสบดี
100 บาท

คาใชจายในการทําบัตรใหม

บัตร KMUTT Mod D Card
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. หรือ
Call Center ของธนาคารกรุงเทพ
(0-2645-5555 หรือ 1333)
ติดตอสํานักงานทะเบียนเพื่อออก
หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาแลว
นําไปติดตอธนาคารกรุงเทพสาขา
มจธ.
รับไดทันทีที่ตดิ ตอธนาคารกรุงเทพ
สาขา มจธ.*
100 บาท

* ยกเวน มจธ. ราชบุรี ใชเวลา 7 - 14 วันทําการ

33. หากตองการเปลี่ยนรูปในบัตรตองทําอยางไร ใชเวลานานหรือไม และมีคาใชจายไหม
ตอบ นักศึกษาสามารถติดตอแจงความจํานงในการเปลี่ยนรูป โดยติดตอสํานักงานทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองการเปน
นักศึกษาแลวนําไปติดตอขอทําบัตรใหมที่ธนาคารกรุงเทพสาขา มจธ. เสียคาธรรมเนียม 100 บาท และสามารถติดตอรับบัตร
ไดทันทีที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. สําหรับบุคลากร มจธ. ติดตอสํานักบริหารงานบุคคลเพื่อออกหนังสือรับรองการเปน
พนักงานแลวนําไปติดตอธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. เสียคาธรรมเนียม 100 บาท สามารถติดตอรับบัตรไดทันทีที่ธนาคาร
กรุงเทพ สาขา มจธ. ทั้งนี้ สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. ราชบุรี จะใชเวลาดําเนินการ 7 - 14 วันทําการ
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เกี่ยวกับบริการอื่นๆ
34. ทําไมตองใหรานคาใน มจธ. มีบัญชี และใช QR Code ของธนาคารกรุงเทพ
ตอบ การจะเปน Digital University อยางสมบูรณ จําเปนตองมีขอมูลจากการทํางาน เชน ขอมูลการขายของรานคา กลับมา
เพื่อใชในการวิเคราะหในการคิดวิธีใหบริการหรือชวยเหลือที่เหมาะสม ซึ่งขอมูลตามตัวอยางนี้ สามารถทําใหมหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการรานคาใหเกิดประโยชนตอประชาคมมจธ. เพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะหความหนาแนนของการใหบริการได
คิดวิธีการประมูลรานคาที่รานคาก็อยูไดมหาวิทยาลัยก็ไดรับบริการที่ดี และกรณีที่รานคามีรายไดนอยเราก็สามารถใชพิจารณา
เพื่อปรับคาเชาที่เหมาะสมได รวมทั้งเปนการวางรากฐานที่จะใหบริการรูปแบบใหมในอนาคต ซึ่งในกรณีแบบนี้จําเปนตองมี
สัญญารวมดําเนินการกับธนาคารและรานคาจะตองมีบัญชีและ QR Code กับธนาคารที่เรามีสัญญาดวยจึงจะสามารถไดขอมูล
ที่ตองการนี้ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ดําเนินการเรื่อง Cashless Society ในประเทศไทย
35. แอปพลิเคชัน Bualuang M Banking และ M Wallet มีประโยชนอยางไรกับ ประชาคม มจธ.
ตอบ บริการดังกลาวเปนความมุงมั่นของมหาวิทยาลัยในความพยายามตอบโจทยไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน ทําใหการใช
ชีวิตการทํางาน การเรียน และชีวิตประจําวันสะดวกสบายทันสมัยมากยิ่งขึ้น เขาถึงเทคโนโลยีอันทันสมัย แอปพลิเคชั่น
ดังกลาวขางตนเปนหนึ่งในตัวอยางของมาตรฐานการบริการของคนในยุคดิจิทัล ที่อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม
ทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็ว ในสังคมไรเงินสด (Cashless Society) โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ ธนาคาร
กรุงเทพจะทําใหมหาวิทยาลัยมีความล้ําหนา มุงไปสูเปาหมายของการเปน Digital University ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
36. ธนาคารจะมีการนําเสนอผลิตภัณฑ หรือบริการทางการเงินเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ สําหรับ มจธ. หรือไม
ตอบ ในอนาคตหากขอเสนอดังกลาวเปนประโยชนกับประชาคม มจธ. และมีสิทธิพิเศษ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสื่อสาร
กับประชาคมใหทราบ ขอมูล ณ ปจจุบัน ผูถือบัตร KMUTT Mod D Card จะไดรับสิทธิพิเศษจากธนาคารกรุงเทพ ดังนี้
(1) สิทธิพิเศษสําหรับบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย รายละเอียดตามลิงก
http://web.kmutt.ac.th/treasury/bbl/BBL_Benefits_9Oct2018.pdf
(2) สิทธิประโยชนจาก Travel Mate Asia (Debit Cardholder-Classic Type) รายละเอียดตามลิงก
http://themecard.unionpayintl.com/travelcard/en/travelmateasia/uniqueness/attraction
http://themecard.unionpayintl.com/en/travelmateasia
37. หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดหรือไม และผานชองทางใดบาง
ตอบ สามารถติดตอ KMUTT Mod D Card Hotline ไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2470-9999 ในวันและเวลาทําการ หรือ
สามารถสงอีเมลมาไดที่ internalcomms@kmutt.ac.th
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