ประเด็นคำถำม – คำตอบ
เกี่ยวกับกำรหักเงินเดือนผ่ำนองค์กรนำยจ้ำง
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรหักเงินเดือน
1. พ.ร.บ.กองทุน พ.ศ. 2560 มีส่วนช่วยแก้ปัญหำกับกองทุนอย่ำงไร
ตอบ พ.ร.บ.กองทุน พ.ศ. 2560 จะบูรณาการทั้งหมด โดยให้อานาจกองทุนสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกหนี้ กยศ. เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ จากหน่วยงานต่างๆ ได้ รวมถึงการบังคับคดี จากเดิมการบังคับคดี
ของลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนดาเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ ซึ่งกองทุนต้องใช้เงินในการจ้างติดตามสืบทรัพย์จานวน
มาก แต่ พ.ร.บ. กองทุน พ.ศ. 2560 สามารถส่งข้อมูลของลูกหนี้ให้กับกรมที่ดิน ตรวจสอบการถือครองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได้ จากการบูรณาการนี้ทาให้รัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจานวนมาก และทาให้กองทุนดาเนินการ
ได้โดยมีข้อจากัดที่น้อยลง ทาให้ติดตามหนี้ได้คืนมากขึ้น และไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐต่อไป
2. พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบกำรอย่ำงไรบ้ำง
ตอบ 1. นายจ้างมีภาระงานเพิ่มขึ้น ในเรื่องการหักเงินลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ กยศ. เพื่อนาส่งกรมสรรพากร
แต่ก็น่าจะไม่กระทบมากเนื่องจากปัจจุบันนายจ้างได้ติดต่อกรมสรรพากรอยู่แล้ว ในการนาจ่ายเงินประกันสังคม
และการนาจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร
2. เรื่องบทลงโทษที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ต้องดาเนินการหักนาส่งและเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน
ของจานวนเงินดังกล่าว ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นผลกระทบ เนื่องจากเป็นหน้าที่ โดยหากปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนก็จะ
ไม่เกิดผลกระทบนี้
3. หากมองมุมที่ดีก็ถือว่าไม่มีผลกระทบ แต่ตรงข้ามกลับเป็นเรื่องที่นายจ้างได้มีส่วนร่วมการสร้างคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติที่ทาให้ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชน และให้โอกาสแก่นักเรียน
นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปที่จาเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้มากขึ้น
3. หำกนำยจ้ำงประสงค์จะทรำบว่ำมีพนักงำนคนใดที่เป็นผู้กู้ยืม หรือมีผู้กู้อยู่ในบริษัทกี่คน
ตอบ หากมีพ นัก งานเป็น จ านวนมาก นายจ้า งสามารถส่ง รายชื ่อ ของพนัก งานทั ้ง หมดมาให้ กยศ.
ช่วยสืบค้นข้อมูล หรือหากมีจานวนพนักงานน้อย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เองที่ www.studentloan.or.th
โดยใช้เลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดของผู้กู้ยืม
4. กรณีทพี่ นักงำนไม่แจ้งสถำนะว่ำเป็น ผู้กู้ กยศ. แล้วจะดำเนินกำรอย่ำงไร
ตอบ กยศ.จะมีหนังสือแจ้งมายืนยันว่าพนักงานเป็นผู้กู้ และเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องหักเงินเดือนนาส่ง กยศ.
5. นำยจ้ำงจะต้องเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไร
ตอบ ปัจ จุบัน นายจ้า งสามารถประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับ พ.ร.บ. กยศ. 2560 ให้บุค ลากรทราบว่า จะมี
การหักเงินเดือน และนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์กองทุน เพื่อแจ้งภาระหนี้
ให้ แก่ลู กจ้ างทราบ หากพบว่ามีลู กจ้ างค้างช าระหนี้ กยศ. ก็ส ามารถแจ้งให้ ช าระหนี้ให้ เป็นปกติ เนื่องจาก
เมื่อเวลาทางกองทุนแจ้งให้นายจ้างหักเงินเดือนเพื่อนาส่งได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
6. นำยจ้ำงจะเริ่มดำเนินกำรหักเงินเดือนได้เมื่อไหร่
ตอบ องค์กรนายจ้างจะเริ่มดาเนินการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการแล้ว
เท่านั้น โดยกองทุนจะแจ้งเป็นจดหมายในระยะแรก แต่ในอนาคตเมื่อระบบเชื่อมต่อก็สามารถแจ้งผ่าน Internet
ได้ ส่วนภาคของเอกชนนั้นจะเริ่มหักได้ในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2561
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7. เริ่มดำเนินกำรนำร่องหักเงินเดือนจำกภำคส่วนใดไปภำคส่วนใดและลำดับเป็นอย่ำงไร
ตอบ ภายในปี 2561 จะเริ่มนาร่องหักเงินเดือนในส่วนราชการของกระทรวงการคลังก่อน ซึ่งจะเริ่มแจ้ง
รายชื่อลูกหนี้ กยศ.ที่จะต้องหักเงินนาส่งให้แต่หน่วยงาน เพื่อหักเงินเดือนนาส่งกรมสรรพากร จากนั้นก็จะทยอย
ดาเนินการกับส่วนราชการอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ
สาหรับภาคเอกชนจะสามารถดาเนินการได้ไตรมาส 4 ของปี 2561 โดยเริ่มจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่
ก่อน และค่อยทยอยดาเนินการไปกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลาดับ
8. กองทุนจะหักเงินเดือนผู้กู้ยืมกลุ่มใดบ้ำง
ตอบ กองทุนจะทาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้ทุกคน โดยกองทุนจะเริ่มหักจากผู้กู้ยืม
กลุ่มที่ค้างชาระ (ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง/ทาสัญญายอมในศาล) ก่อนเป็นลาดับแรก
9. สำหรับหน่วยงำนของรัฐจะมีวิธีกำรดำเนินงำนอย่ำงไร
ตอบ หน่วยงานของรัฐที่มีการจ่ายเงินเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง กองทุนจะมีหนังสือแจ้งรายชื่อถึงอธิบดีทุกกรม
ทราบว่าข้าราชการรายใดที่มีเกณฑ์ต้องถูกหักเงินนาส่งกองทุน และทางกองทุนจะแจ้งรายชื่อไปที่กรมบัญชีกลาง
เพื่อทาการหักส่งกรมสรรพากร ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน และจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐให้
เกิดความชัดเจนมากขึ้น
10. นำยจ้ำงจะมีวิธีกำรนำส่งเงินให้กองทุนอย่ำงไร
ตอบ นายจ้างต้องยื่นแบบทาง Internet นาส่งผ่านระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร ภายในระยะเวลา
การนาส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กาหนด
11. กยศ. มีกำรคำนวนจำนวนเงินที่ต้องหักส่งอย่ำงไร
ตอบ - กรณี เ งื่ อ นไขช าระหนี้ เ ป็ น รายเดื อ น โดยหลั ก จ านวนเงิ น ที่ ต้ อ งหั ก ก็ จ ะเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ของสัญญากู้ยืมเงิน
- กรณีเงื่อนไขชาระหนี้เป็นรายปี จานวนเงินที่ต้องหักนาส่งชาระหนี้แต่ละเดือน ก็ต้องเฉลี่ยจากยอดหนี้
ทีต่ ้องชาระรายปี นามาหารเป็นรายเดือน
12. กยศ. กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่ำไหร่จึงจะสำมำรถหักได้
ตอบ ตามกฎหมายไม่ร ะบุเ งิน เดือ นขั้น ต่า แต่ร ะบุใ ห้น ายจ้า งมีห น้า ที่หัก ตามจานวนที่ก องทุน แจ้ง
กรณีที่ลูกหนี้รายใดสามารถหักได้ตามที่กองทุนแจ้ง ให้นายจ้างเป็นผู้หักเงินนาส่งกรมสรรพากร ส่วนลูกหนี้รายใด
ทีไ่ ม่สามารถหักเงินเดือน เพื่อนาส่งกรมสรรพากรได้ ให้นายจ้างดาเนินการแจ้งข้อมูลลูกหนี้ดังกล่าวกลับมายังกองทุน
เพื่อให้กองทุนพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป
13. กำรหักเงินต่อเดือนเป็นเงินจำนวนที่แน่นอนหรือเป็นอัตรำร้อยละต่อเดือน
ตอบ หักเป็นเงินจานวนที่แน่นอน ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงินหรือข้อตกลงอื่น
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14. ยกตัวอย่ำง กรณี ลูกหนี้ กยศ. ได้กู้เงิน จำนวน 110,000 บำท และได้ทำเรื่องไกล่เกลี่ยที่ศำลมำแล้ว
โดยได้ตกลงจ่ำยเดือนละ 1,300 บำทต่อเดือน เป็นเวลำ 10 ปี ตอนนี้จ่ำยมำแล้วเป็นเวลำปีกว่ำ ยังจะต้อง
หักเงินเดือนผ่ำนนำยจ้ำงอีกหรือไม่
ตอบ ยังต้องถูกหักเงินเดือน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ต้องชาระเงินคืน และจะต้องจ่ายเงินตามยอดที่ได้ไกล่เกลี่ย
กับศาลไว้แล้ว จานวน 1,300 บาทต่อเดือน ตามระยะเวลาที่เหลือ
15. กรณีที่พนักงำนถูกหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วมีเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอ ซึ่งตำมกฎหมำยของกรมบังคับคดี
ห้ำมอำยัดลูกหนี้ที่มีรำยได้ต่ำกว่ำ 20,000 บำท จะทำอย่ำงไร
ตอบ การหั ก เงิ น เพื่ อ การช าระหนี้ กยศ. มี ล าดั บ การหั ก ที่ พ.ร.บ.กองทุ น พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้
ซึ่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามลาดับที่กฎหมายกาหนดไม่ไ ด้
กรณีจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ว่าเงินไม่เพียงพอ ส่วนการห้ามอายัดเงินลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ากว่า 20,0000 บาทนั้น
ไม่มีผลต่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กองทุน พ.ศ. 2560
16. กรณีทพี่ นักงำนถูกอำยัดเงินเดือน ต้องหักลำดับก่อนหรือหลัง กยศ.
ตอบ ตาม พ.ร.บ. กยศ. ได้กาหนดลาดับการหักเงินเดือน ดังนี้ อันดับที่ 1 การหักภาษี ณ ที่จ่าย อันดับที่ 2
เงินประกันสังคมหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ อันดับที่ 3 เงินกู้ กยศ. เพราะฉะนั้นจึงต้องหักเงิน กยศ. ก่อนการอายัด
เงินเดือนของกรมบังคับดคี และมีขั้นตอน วิธีการ ที่นายจ้างต้องแจ้งไปที่กรมบัง คับคดี โดยนายจ้างจะต้องแจ้ง
ให้กรมบังคับคดีทราบประเด็นนี้ด้วย หากมีเงินไม่เพียงพอในการอายัดเงินของกรมบังคับคดี
17. กรณีนำยจ้ำงนำส่งเงินให้ไม่ทันกำหนดต้องทำอย่ำงไร
ตอบ ตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560 ในมาตรา 51 นายจ้างจะต้องรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนาส่งและต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินที่ยังไม่ได้นาส่ง ยกเว้นมีเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดของนายจ้าง
18. กรณีที่พนักงำนถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่มีควำมประสงค์ที่จะนำเงินไปจ่ำยเองเพิ่มที่ธนำคำร ซึ่งทำให้ตัว
ยอดหนี้มีกำรเปลี่ยนแปลง กยศ. จะมีกำรแจ้งยอดหนี้ที่ส่งให้บริษัทหรือไม่ อย่ำงไร
ตอบ กยศ.จะแจ้งยอดหนี้ปัจจุบันให้บริษัท
19. กรณีทนี่ ำยจ้ำงเริ่มหักเงินเดือนพนักงำนแล้ว พนักงำนจะสำมำรถชำระหนี้ปิดบัญชีได้หรือไม่
ตอบ ผู้กู้ยืมสามารถปิดบัญชีได้ตลอดเวลา โดยติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ทุกสาขา
20. กรณีบริษัทมีมำกกว่ำ 1 แห่ง จะต้องนำส่งสรรพำกรแต่ละจังหวัดใช่หรือไม่
ตอบ ส่งแบบเดียวกับที่หน่วยงานส่งภาษีเงินได้ไปยังกรมสรรพากร
21. กองทุนจะมีแบบฟอร์มที่ใช้หักนำส่งกรมสรรพำกรหรือไม่ เพรำะบริษัทจะจัดทำในระบบ Pay Roll ซึ่ง
อำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำรำยงำน ทำง กยศ. จะสนับสนุนองค์กรนำยจ้ำงอย่ำงไร
ตอบ กยศ.จะมีแบบฟอร์มให้องค์กรนายจ้างเพื่ออานวยความสะดวกในการหักเงินนาส่งกรมสรรพากร
และจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยองค์กรนายจ้างอีกทางหนึ่ง
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22. กรณีพนักงำนที่เป็นผู้กู้ยืมไม่ยินยอมให้หักเงินเดือนจะทำอย่ำงไร
ตอบ นายจ้า งสามารถหัก เงิน เดือ นลูก จ้า ง เพื่อ ชาระเงิน กู้ยืม คืนกองทุนได้ต ามที่ก องทุนแจ้งให้ทราบ
โดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เนื่องจากเป็นการหักเพื่อชาระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ตามมาตรา 76 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นอกจากนั้น ยังมีมาตรา 119 (2) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระบุว่า กรณีที่ลูกจ้างทาให้
นายจ้ างได้รั บ ความเสี ย หาย กฎหมายให้ อานาจนายจ้างสามารถเลิ กจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่ าวล่ ว งหน้า
และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
23. กรณีที่พนักงำนมีควำมประสงค์จะชำระเงินกู้เอง โดยไม่หักผ่ำนเงินเดือน สำมำรถทำได้หรือไม่
ตอบ ก่อ นที่ กยศ. จะแจ้ง ไปสามารถยัง ทาได้อ ยู่ แต่เ มื่อ ใดที่ กยศ. แจ้ง ให้น ายจ้า งเริ่ม ดาเนิน การ
หักเงินเดือน นายจ้างต้องมีหน้าที่หักเงินเดือนตามกฎหมาย
24. สำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้เป็นรำยปี และสถำนะกำรชำระหนี้เป็นปกติ แต่ยังประสงค์จะชำระหนี้เป็นรำยปี
นำยจ้ำงจะต้องหักเงินเดือนนำส่ง กยศ. หรือไม่
ตอบ ลูกหนี้ กยศ. ทุกคน ที่อยู่ในระบบการจ่ายเงินเดือน หากมีหนังสือจากกองทุนแจ้ง นายจ้างก็ต้องมี
หน้าที่หักเงินเดือนตามกฎหมาย
25. กรณีพนักงำนที่เป็นผู้กู้ยืมลำออก นำยจ้ำงต้องทำอย่ำงไร
ตอบ นายจ้างต้องแจ้งให้กองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
26. กรณีลูกจ้ำงทำงำนรำยวันต้องหักนำส่งอย่ำงไร
ตอบ ทางกองทุนอยู่ระหว่างกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนายจ้างที่มีลูกจ้างรายวัน
27. ผู้กู้ที่มีอำชีพอิสระ กยศ. มีวิธีหักเงินอย่ำงไร
ตอบ สาหรับลูกหนี้ กยศ. ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีหน้าที่ชาระหนี้ ด้วยตนเอง ตามกาหนดระยะเวลา และ
ช่องทางรับชาระหนี้ที่กองทุนกาหนด

