
วิธีการนําสงเงินในการหัก

เงินเดือนผานกรมสรรพากร



คําขอย่ืนแบบแสดงรายการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภ.อ. 01

https://rdserver.rd.go.th/publish/sample/form/form_po01.html

สาํหรบัผูท้ ีย่งัมไิดเ้ป็นสมาชกิของระบบ e-Filing
ใหท้าํการสมคัรสมาชกิเพือ่นําสง่เงนิคนื กยศ. (ภ.อ.01)

https://epayslf.rd.go.th/

1. สําหรับผูท่ียังมิไดเปนสมาชิกของระบบ e-Filing ใหทําการสมัคร

สมาชิกเพ่ือนําสงเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)

นําสงเงินกูยืมคืน กยศ.

กรอกรายละเอียดตางๆ

ของหนวยงาน

https://epayslf.rd.go.th/


สาํหรบัผูท้ ีม่สีมาชกิของระบบ e-Filing แลว้
ใหเ้พิม่รายการนําสง่เงนิคนื กยศ. (ภ.อ.02)

2. สําหรับผูที่มีสมาชิกของระบบ e-Filing แลว ใหเพ่ิม

รายการนําสงเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02)

https://epayslf.rd.go.th/

นําสงเงินกูยืมคืน กยศ.

https://epayslf.rd.go.th/


https://epayslf.rd.go.th/

https://epayslf.rd.go.th/


การเขา้ใชง้านคร ัง้แรก



การเขาใชงาน

หลังจากที่มีการเพิ่มผูใชงานแลว





2. การตรวจสอบรายชื่อ

พนักงาน –ลูกจาง

ที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน

1. การยืนยันรายชื่อ

พนักงาน –ลูกจาง
ที่ไดรับการแจงหักเงินเดือน

การยืนยัน และการตรวจสอบ

รายชื่อพนักงาน – ลูกจางท่ีเปนผูกูยืมเงินกองทุน



การยืนยัน และการตรวจสอบ

รายชื่อพนักงาน – ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน

1. การยืนยันรายช่ือ

พนักงาน –ลูกจาง
ที่ไดรับการแจงหักเงินเดือน



การตรวจสอบและการยืนยัน

รายช่ือพนักงาน – ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน



การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจางท่ีเปนผูกูยืมเงินกองทุน





ชองทางการชําระเงิน

กรณีชําระเงนิดว้ย เช็ค หรอื แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืต ัว๋แลกเงนิ ใหส้ ัง่จา่ย
"กรมสรรพากร 2 เพือ่รับชําระเงนิคนืกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา" หรอื
"The Revenue Department 2 for Student Loan Fund repayment"



ใบเสร็จรับเงิน



การปรับปรุงขอมูล พนักงาน-ลูกจาง กรณีที่มีเปนจํานวนมาก

Download เพ่ือแกไขขอมูล



โปรแกรมดาวนโหลดขอมูลการหักเงินเดือนจากลูกจาง

เพ่ือชําระเงินกูกองทุนฯ ผานกรมสรรพากร

1. เลือก เดือน ที่หักเงินเดือน

2. ระบุ ป ที่หักเงินเดือน

3. เลือก Download ตาม

รูปแบบที่ตองการ



ไฟลขอมูล Excel ที่ไดจากการ Download



โปรแกรมอัพโหลดขอมูลการหักเงินเดือนจากลูกจาง

เพื่อชําระเงินกูกองทุนฯ ผานกรมสรรพากร



ตรวจสอบผลการ Upload ขอมูล



การตรวจสอบและการยืนยัน

รายชื่อพนักงาน – ลูกจางท่ีเปนผูกูยืมเงินกองทุน

2. ตรวจสอบรายช่ือ

พนักงาน –ลูกจาง

ที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน



ยินยอม ไมยินยอม

สัญญาการเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลบั

ความเบ้ืองตน :

โดยที่คูสัญญาทั้งสองฝาย มีความประสงคจะรวมหารือเก่ียวกับโครงการ และ/หรือรวมในการดําเนินโครงการ และ/หรือการจัดเตรียมการทางธุรกิจซ่ึง

ในระหวางเวลาที่ไดมีการหารือกัน และ/หรือระหวางการดําเนินโครงการ และ/หรือระหวางการจัดเตรียมการทางธุรกิจน้ัน และมีการจัดเตรียมการทาง

ธุรกิจน้ัน ผูเปดเผยขอมูลไดเปดเผยขอมูลอันเปนความลับ  ใหผูรับขอมูลไดรู ซ่ึงผูเปดเผยขอมูลประสงคที่คุมครองเรื่องดังกลาวไวเปนความลบั

คูสัญญาท้ังสองฝายจึงไดตกลงกัน ดังน้ี

1. ภายใตสัญญาฉบับน้ี

1.1 “ขอมูลความลับ” หมายถึง ขอมูลใดๆ ซ่ึงผูเปดเผยขอมลูไดเปดเผยแกผูรับขอมูลหรือตัวแทนของผูรับขอมลู และผูเปดเผยขอมูลประสงคที่จะให

ผูรับขอมูลหรือตัวแทนของผูรับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลบั โดยที่ขอมูลดังกลาวเก่ียวของกับ (ช่ือโครงการ/ ช่ือขอเสนอโครงการ) ซ่ึง

รวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะที่ ขอมูลทั้งหลาย, องคความรูหรือประสบการณตางๆ (Know-how), รวมตลอดถึง ผลิตภัณฑแบบจําลอง, ตัวอยางสินคา, 

การวางกฎเกณฑตางๆ, สวนผสม, วัตถุดิบ, รายละเอียดของผลติภัณฑ, การออกแบบ, ภาพถาย, แบบราง, กระบวนการผลิต, วิธีใช, ขอมูลดานเทคนิค, 

ขอมูลทางการคา, รายละเอียดทาง

เทคนิค, แผนธุรกิจ, ความชํานาญ, ประสบการณ, กลยุทธทางธุรกิจ, ปริมาณสินคา, ความลับทางการคา, สูตร

การผลิต, ขอมูลการเงินและการตลาด และบรรดาสาํเนา, บันทึก, รายงาน การวิเคราะห และการตรวจสอบ ที่เก่ียวของกับโครงการดังกลาวขางตน ซ่ึง

ไดจัดเตรียมไวโดยผูรับขอมูล หรือจัดทําโดยบุคคลอื่นที่ไดกระทําในนามของผูรับขอมลู

1.2 “ผูแทน” หมายถึง บรรดากรรมการ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษาของคูสัญญาตามสัญญาน้ี

ตัวอยาง
การเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับเพ่ือการตรวจสอบและการยืนยัน

รายชื่อพนักงาน – ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน



การตรวจสอบรายช่ือ

พนักงาน-ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน

0994000xxxxxxรหัสหนวยงาน  ::

ช่ือหนวยงาน  ::

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ::
ช่ือ – นามสกุล  ::

บริษัท เอกชน จํากัด

3-1022-000XX-XX-X
นายXXXXX   XXXXX

เพ่ิมรายชื่อ

สงตรวจสอบรายชื่อเปนชุดขอมูล

(Upload Batch File)

ตรวจสอบผลการตรวจรายชื่อ

การเปนผูกูยืมเงินกองทุน

ลําดับที่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ช่ือ - นามสกุล

1 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX

2 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX

3 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX

4 3-1022-000XX-XX-X นางXXXXX   XXXXX

5 3-1022-000XX-XX-X นางสาวXXXXX   XXXXX

6 ………………………………. …………………………………………

Browse



การยืนยันรายช่ือ

พนักงาน-ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน

0994000xxxxxxรหัสหนวยงาน  ::

ช่ือหนวยงาน  :: บริษัท เอกชน จํากัด

ลําดับที่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ช่ือ - นามสกุล
ประเภทการกูยืมเงิน

สถานะลูกหนี้
กยศ. กรอ.

1 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบกําหนดชําระหนี้

2 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบกําหนดชําระหนี้

3 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบกําหนดชําระหนี้

4 3-1022-000XX-XX-X นางXXXXX   XXXXX อยูระหวางปลอดหนี้

5 3-1022-000XX-XX-X นางสาวXXXXX   XXXXX อยูระหวางปลอดหนี้

ยืนยันรายช่ือ
Download เพ่ือตรวจสอบขอมูล Upload เพ่ือนําสงขอมูล

Browse Browse



การตรวจสอบรายช่ือ

พนักงาน-ลูกจางที่เปนผูกูยืมเงินกองทุน

( Upload Batch File )

0994000xxxxxxรหัสหนวยงาน  ::

ชื่อหนวยงาน  ::

ชื่อไฟลขอมูล  ::

จํานวนขอมูล  ::

บริษัท เอกชน จํากัด

Employee.txt

5 รายการ

สงตรวจรายช่ือ

การเปนผูกูยืมเงินกองทุน

Browse



1. กองทุนฯ แจงรายชื่อ หรือลูกจาง ของผู

จายเงินไดพึงประเมิน พรอมจํานวนเงินราย

เดือน ท่ีจะตองชําระคืนกองทุน ณ ก.ค.62
(เปนขอมูล ณ 10 มิ.ย. 62)

2. องคกรนายจาง ตรวจสอบ และ/หรือ 

แกไขจํานวนเงิน พรอมกับยืนยันขอมูล

รายชื่อ และจํานวนเงินท่ีสามารถหัก

เงินเดือน และชําระคืนกองทุนฯ ได

3. องคกรนายจาง พิมพชุดชําระเงิน (PayInSlip) และนําไปชําระเงิน ไดตั้งแตวันท่ี 1–15 ส.ค. 62
* หากกรณีวันท่ี 15 เปนวันหยุด จะใชวันทําการถัดไป

** กรณีท่ีชําระหลังวันท่ี 15 ทานจะตองพิมพชุดชําระเงิน (PayInSlip) ใหม ซึ่งจะหมดอายุในวันท่ี 15 ก.ย.62

ตัวอยาง ระยะเวลาขัน้ตอนการชาํระเงนิ ของเดือนกรกฎาคม 2562

4. ธนาคารฯ

นําสงขอมูลการชําระเงินใหกองทุน
(ภายใน 3 วันทําการของธนาคาร)

5. กองทุนฯ

ตรวจสอบขอมูลจากธนาคาร
(ภายใน 7 วันทําการของธนาคาร)

6. องคกรนายจางสามารถเขามาพิมพใบเสร็จได

และผูกูยืมเงิน สามารถตรวจสอบผลการชําระเงินได
(หลังจากชําระเงิน 10 วันทําการ)

5 ก.ค. 62 31 ก.ค. 62 15 ส.ค. 62

5 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 16 ก.ย. 62

รอบเดือน ส.ค.62





ขอบคุณมากคะ
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