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กยศ. ชีแ้ จงการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน
ผานองคกรนายจาง พรอมขอบคุณทีร่ วมสงตอโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงจากการที่มีผูแสดงความไมเห็นดวยกรณีที่กองทุน
ออกหนังสือแจงใหภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กูยืมเงินและนำสงเงินชำระคืนกองทุน ทั้งที่ภาคเอกชน
ไมไดเกี่ยวของ และบังคับภาคเอกชนเก็บหนี้ใหแทน ถือเปนการผลักภาระใหภาคเอกชนนั้น
นายชั ย ณรงค กั จ ฉปานั น ท ผูจัดการกองทุน เงิน ใหกูยืม เพื่ อการศึกษา ชี้แจงว า “จากการที่
กองทุนไดมีหนังสือถึงหนวยงานองคกรนายจางภาคเอกชนในการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 นั้น การดำเนินการแจงหักเงินเดือนไดดำเนินการ
มาแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 เริ่มจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
เอกชนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตามลำดับ ทั้งนี้ มีหนวยงานที่กองทุนตองแจงหักเงินเดือนทั้งหมด
ประมาณ 107,000 แหง และมีผูกูยืมที่เปนพนักงานของหนวยงานเหลานี้ที่อยูในเกณฑหักเงินเดือนทั้งหมด
1,735,000 ราย ในชวงที่ผานมา กองทุนไดแจงหักเงินเดือนไปยังนายจางแลว 14,813 แหง เปนจำนวนผูกูยืม
ทั้งสิ้น 1,268,000 ราย และอยูในระหวางการแจงหักเงินเดือนในเดือนมีนาคมอีก 92,935 แหง ซึ่งมีผูกูยืมจะ
อยูในเกณฑหักเงินเดือนจำนวน 466,000 ราย ทั้งนี้ กองทุนไดจัดประชุมชี้แจงใหนายจางไดรับทราบและเขาใจ
ถึงเหตุผลและความจำเปน ซึ่งตลอด 2 ปที่ผานมา นายจางทุกภาคสวนไดใหความรวมมือเปนอยางดี
สำหรับขั้นตอนการหักเงินเดือนของพนักงานหรือลูกจางที่เปนผูยืมเงิน กยศ. ผานองคกรนายจางนั้น
กองทุนจะจัดสงหนังสือแจงหักเงินเดือนไปตามที่อยูในทะเบียนราษฎรของผูกูยืมเงินไดรับทราบลวงหนาไมนอยกวา
60 วัน จากนั้นกองทุนจะจัดสงหนังสือแจงใหนายจางทราบถึงขอมูลของผูกูยืมเงินรวมทั้งจำนวนเงินที่ตองหัก
นำสงลวงหนาประมาณ 30 วัน นายจางสามารถตรวจสอบขอมูลที่ตองหักและนำสงผานระบบรับชำระเงินกูยืมคืน
กองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาผ า นกรมสรรพากร (e-PaySLF) โดยเข า ใช ง านได ที่ เว็ บ ไซต กยศ.
www.studentloan.or.th ซึ่งกองทุนจะมีก ารปรับ ขอมูล ผูกูยืม ใหเปน ปจ จุบัน และจะแจงขอมูล ที่ตอ งหัก
และนำสงใหนายจางไดทราบผานระบบดังกลาวในทุกวันที่ 5 ของเดือน ทั้งนี้ กองทุนขอชี้แจงรายละเอียด
การหักเงินเดือนเพื่อความชัดเจน ดังนี้
1. เมื่อพนักงานไดรับเงินเดือน ลำดับการหักเงินเดือนกองทุนอยูในลำดับ 3 โดยลำดับแรกเปน
การหักภาษี ณ ที่จาย ลำดับที่ 2 หักกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน และประกันสังคม และลำดับที่ 3 หักเงินกองทุน กยศ.

2. ห ากนายจ า งไม ด ำเนิ น การหั ก ฯล ฯ ตามพระราชบัญ ญัต ิก องทุน เงิน ใหกู ย ืม เพื ่อ
การศึกษา พ.ศ.2560 ไดร ะบุให นายจางจะตอ งชดใชเงิน ที ่ตอ งนำสงในสว นของผู กูยื มเงิน ตามจำนวนที่
กองทุนแจงใหทราบและตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจำนวนเงินที่นายจางยังไมไดนำสงหรือ
ตามจำนวนที่ยังขาดไปแลวแตกรณี แตที่ผานมาหากหนวยงานแจงเหตุผลขอขัดของหรือความจำเปนที่ไมสามารถ
ดำเนินการหักเงินเดือนผูกูยืมไดผานขั้นตอนในระบบใหกองทุนรับทราบก็ไมตองชดใชเงินใหกับกองทุน และ
หากไมสามารถดำเนินการหักเงินเดือนได กองทุนยินดีที่จะอนุโลมและผอนผันให ซึ่งในปจจุบันกองทุนยังไม
เคยเรียกใหนายจางชดใชเงินหรือเรียกเงินเพิ่มจากนายจางแตอยางใด
3. การคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใชยอดหนี้ตามตารางชำระรายป หารดวย 12 เดือน
หรือจำนวนเดือนที่เหลือกอนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ (5 กรกฎาคมของทุกป) และในงวดปถัดไปจะเริ่มหัก
เงินเดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคมของทุกปจนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผูกูยืมเงินที่ไมสามารถชำระตามอัตรา
ทีแ่ จง สามารถขอปรับลดจำนวนเงิน ไดโดยแจงความประสงคขอลดจำนวนการหักเงินเดือนไดดวยตนเอง
ผา นแอปพลิเ คชัน “กยศ. Connect” โดยกองทุ นอนุโลมใหชำระขั้นต่ำเพี ยง 100 บาท แตผูกูยืมเงินยังมี
หนาที่ตองไปชำระเงินในสวนที่ขาดไปของงวดนั้นใหครบตามจำนวนที่ตองชำระกอนวันครบกำหนดชำระหนี้รายป
เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตั้งตนมาจากงบประมาณแผนดินที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชน และใชเงินชำระหนี้ของผูกูยืมรุนพี่หมุนเวียนเพื่อสงตอโอกาสทางการศึกษาใหแกรุนนอง ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน กองทุนขอเรียนวา ปจจุบัน กองทุนไมไดใชงบประมาณแผนดินตั้งแตป 2561
และในปการศึกษา 2563 มีผูขอกูยืมเงินเพิ่มขึ้นจาก 28,000 ลานบาท เปน 33,000 ลานบาท สำหรับปการศึกษา
2564 นี้กองทุนไดเตรียมเงินกูยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 38,000 ลานบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาผูกูยืม
จำนวน 624,000 รายไว เรีย บรอยแล ว กองทุ น ขอยืน ยัน วา กองทุน จะเป น หลั กประกั น ของทุ กครอบครั ว
เพื่อใหบุตรหลานและนักเรียน นักศึกษารุนหลังมีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดทุกคนอยางแนนอน โดยไมมีการ
จำกัดโควตาการใหกูยืมแตอยางใด
ทั้งนี้ หากนายจางมีขอสงสัยสามารถติดตามรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.studentloan.or.th
หรือสอบถามเพิ่มเติ มไดที่ไลนบั ญชีทางการ “กยศ.องค กรนายจาง” หรือ โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คูสาย)
และสำหรับผูกูยืมที่ชำระเงินผานองคกรนายจางที่มีขอสงสัยสามารถสอบถามไดที่ไลนบัญชีทางการ “กยศ.
หักเงินเดือน” หรือโทร. 0 2016 4888” ผูจัดการกองทุนฯ กลาวในที่สุด

