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แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนาส่งกองทุน
สาหรับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เนื่องจาก มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ก าหนดให้ห น่ว ยงานทั ้ง ภาครัฐ และเอกชน ผู ้จ ่า ยเงิน ได้พ ึง ประเมิน ตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงิน ได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
เพื่ อช าระเงิ นกู้ ยื ม คื น กองทุ น ดั งนั้ น เพื่ อให้ การหั กและน าส่ งเงิ นของผู้ กู้ ยื มที่ เป็ นข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้รับเงินเดือน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงกาหนดแนวปฏิบัติ
การหักและนาส่งเงินกองทุน ดังนี้
1. คานิยาม : ในแนวปฏิบัตินี้
กองทุน
หมายความว่า
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า

ผู้กู้ยืมเงิน

หมายความว่า

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ส่ ว นราชการ ผู้ จ่ า ยเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ของรั ฐ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า ง หรื อ ที่ เ รี ย กชื่ อ
อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานย่อย
ในส่ ว นราชการที่ ไ ด้ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบจ่ า ยตรง
เงิ นเดื อนและค่ า จ้ า งประจ าของกรมบั ญ ชี ก ลาง
(Direct Payment)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือที่เรียกชื่ ออย่างอื่น
ที่ได้รับเงินเดือน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจ าของก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ( Direct
Payment)

2. การแจ้งหักเงินเดือน
2.1 การแจ้งข้อมูลผู้กู้ยืมเงินเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทาการหักเงินของผู้กู้ยืมเงินคืนกองทุน
กองทุนจะแจ้ง ดังนี้
2.1.1 แจ้งครั้งแรก กองทุนจะแจ้งเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลผู้กู้ยืมเงินและจานวนเงินที่
จะต้องหัก (รูป แบบแผ่น CD) พร้อ มกับ แจ้ง ผ่า นระบบจ่า ยตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของ
กรมบัญชีกลาง (Direct Payment)

Page |2

2.1.2 แจ้งในครั้งถัดไป กองทุนจะแจ้ง ข้อมูลผู้กู้ยืมเงินและจานวนเงินที่จะต้องหัก
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ทราบผ่านระบบจ่า ยตรงเงิน เดือ นและค่า จ้า งประจาของกรมบัญ ชี ก ลาง
(Direct Payment) โดยจะแจ้งให้ทราบทุกเดือนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่จะมีการหัก
เงินเดือนในเดือนนั้น ตามปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้หักเงินประจาเดือน
กรกฎาคม 2561 กองทุนจะแจ้งข้อมูลผู้กู้ยืมเงินและจานวนเงินที่จะต้องหักให้ หน่วยงานของรัฐ
ทราบผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment) ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้น
2.2 การแจ้งหนังสือถึงผู้กู้ยืมเงินเรื่องการหักเงินเดือน เพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
กองทุนจะแจ้งเป็นหนังสือ ล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะเริ่มหักเงินเดือน
เพื่อให้ทราบถึงการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ด้วยวิธีการหักเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
- หากผู้กู้ยืม เงิน มีข้อ ขัด ข้อ ง ไม่ส ามารถให้ห น่ว ยงานของรัฐ หัก เงิน เดือ นได้
ตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อกองทุน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
- หากกองทุนได้นาข้อมูลเข้าระบบและอนุมัติข้อมูล ที่จะส่งการหักผ่านระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
ภายในเดือนนั้นแล้ว ผลการหักชาระหรือยอดที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันจะปรากฏ
ในเดือนถัดไป
- หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกองทุน ได้ตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
ท้ายเอกสารนี้
3. การตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง
(Direct Payment)
ในทุ กๆ เดื อน ให้ หน่ วยงานของรั ฐท าการตรวจสอบสถานะการเป็ นบุ คลากรจากข้ อมู ล
การอนุมัติและส่งข้อมูลที่กองทุนแจ้งตามข้อ 2.1 ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของ
กรมบัญชีกลาง (Direct Payment) โดยหน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมเงินนั้นว่าเป็น
บุคลากรภายใต้สังกัดตนเองหรือไม่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐทาการรับหรือยืนยันข้อมูลบุคลากร
เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการหักเงินตามขั้นตอนของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(Direct Payment) เพื่อนาส่งเงินหักชาระต่อไป และหากกรณีพบว่าผู้กู้ยืมเงินรายใด ที่กองทุน
แจ้งตาม ข้อ 2.1 นั้น มิได้เป็นบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เช่น
ลาออก ให้ออก ไล่ออก โอนย้ายหน่วยงานหรือมีเหตุอื่นใด ฯลฯ ให้หน่วยงานของรัฐนั้น ทาการ
ปฏิเสธการรับข้อมูล ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct
Payment) เพื่อให้กองทุนทราบ พร้อมพิมพ์รายงานแบบฟอร์ม กยศ - 01 จากระบบจ่า ยตรง
เงิน เดือ นและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ส่ง แจ้ง กองทุน ทางอีเ มล
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4. การทารายการหักเงินเดือน
ข้อ มูล ผู้กู้ยืม เงิน ที่ผ่า นการยืน ยัน ความถูก ต้อ งในระบบจ่า ยตรงเงิน เดือ น และค่าจ้าง
ประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติ ง าน
ตามขั้น ตอนการทางานของระบบจ่า ยตรงเงิน เดือ นและค่า จ้า งประจาของกรมบัญ ชีก ลาง
(Direct Payment) ต่อ ไป สาหรับการทารายการหักชาระเงิ นที่ได้รั บยืนยั นตามข้อ 3 ผ่าน
ระบบจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ นและค่ าจ้ างประจ าของกรมบั ญ ชี ก ลาง (Direct Payment) ให้ หั ก เงิ น
ตามลาดับที่กาหนดในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) หักภาษี ณ ที่จ่าย
(2) หักเงินเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ/กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
(3) หักเงินชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน และชาระคืนเงินสหกรณ์ (อยู่ในลาดับเดียวกัน)
(4) เงินอื่นๆ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
อย่างไรก็ตามผู้กู้ยืมเงินรายใดมีภาระหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้น ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ
การแจ้งจากกองทุน ให้หน่วยงานของรัฐ หักเงินตามลาดับ* ดังนี้
(1) หักภาษี ณ ที่จ่าย
(2) หักเงินเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ /กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
(3) หักเงินสหกรณ์ หรือเงินอื่นๆ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
(4) หักเงินชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
ทั้งนี้ การหักเงินและนาส่งให้เป็นไปตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกาหนด แต่ถ้าหักเงินเดือนต่างๆ แล้ว ผู้กู้ยืมเงินมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอกับ
จานวนเงินที่ต้องหักชาระคืนกองทุน ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งสาเหตุให้กองทุนทราบผ่านระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) โดยหน่ว ยงานของรัฐ
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินติดต่อกองทุน เพื่อเจรจาเงื่อนไขการผ่อนชาระหนี้ใหม่โดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ ให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหักเงินเดือน
ของผู้กู้ยืมเงิน
(1) ผู้กู้ยืมเงิน ได้ชาระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
(2) ผู้กู้ยืมเงิน ถึงแก่ความตาย
(3) ผู้กู้ยืมเงิน ได้โอนย้าย หรือ พ้นจากราชการ
เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระการหักเงินเดือนของผู้ก้ ยู ืมเงินในระยะแรกของการแจ้ งให้ หกั เงินเดือน โดยกองทุนจะดาเนินการให้ มีการปรับ
โครงสร้ างหนี ้กับผู้ก้ ยู ืมเงินต่อไป
*
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(4) ผู้กู้ยืมเงิน ไม่ได้รับเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหยุดงาน เช่น ลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นต้น
(5) ผู้กู้ยืมเงิน ถูกหักหรือลดเงินได้พึงประเมิน ทาให้รายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับไม่เพียงพอกับจานวนเงินทีก่ องทุนแจ้ง
ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ (1) - (5) ให้หน่วยงานของรัฐ แจ้งให้กองทุน ทราบ
ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ตามวิธีการ
ที่ปรากฏในข้อ 3

การติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ ๐ – ๒๐๑๖ – ๔๘๘๘ ต่อ 590-593
อีเมล debtslf@studentloan.or.th

