
วิธีการน าส่งเงินในการหัก
เงินเดือนผ่านกรมสรรพากร



ค าขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภ.อ. 01
https://rdserver.rd.go.th/publish/sample/form/form_po01.html

ส ำหรบัผูท่ี้ยงัมิไดเ้ป็นสมำชิกของระบบ e-Filing ใหท้ ำกำรสมคัรสมำชิกเพ่ือน ำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)



ส ำหรบัผูท่ี้มีสมำชิกของระบบ e-Filing แลว้ ใหเ้พ่ิมรำยกำรน ำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02)



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

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


การเข้าใช้งานครั้งแรก



การเข้าใช้งาน
หลังจากที่มีการเพิ่มผู้ใช้งานแล้ว





2. การตรวจสอบรายชื่อ
พนักงาน –ลูกจ้าง

ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

1. การยืนยันรายชื่อ
พนักงาน –ลูกจ้าง

ที่ได้รับการแจ้งหักเงินเดือน

การยืนยัน และการตรวจสอบ
รายชื่อพนักงาน – ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน



การยืนยัน และการตรวจสอบ
รายชื่อพนักงาน – ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

1. การยืนยันรายชื่อ
พนักงาน –ลูกจ้าง

ที่ได้รับการแจ้งหักเงินเดือน



การตรวจสอบและการยืนยัน
รายชื่อพนักงาน – ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน



การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน





ช่องทางการช าระเงิน



ใบเสร็จรับเงิน



1. กองทุนฯ แจ้งรายชื่อ หรือลูกจ้าง ของผู้
จ่ายเงินได้พึงประเมิน พร้อมจ านวนเงินราย
เดือน ที่จะต้องช าระคืนกองทุน ณ ก.ค.62

(เป็นข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 62)

2. องค์กรนายจ้าง ตรวจสอบ และ/หรือ 
แก้ไขจ านวนเงิน พร้อมกับยืนยันข้อมูล
รายชื่อ และจ านวนเงินที่สามารถหัก
เงินเดือน และช าระคืนกองทุนฯ ได้

3. องค์กรนายจ้าง พิมพ์ชุดช าระเงิน (PayInSlip) และน าไปช าระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1–15 ส.ค. 62
* หากกรณีวันท่ี 15 เป็นวันหยุด จะใช้วันท าการถัดไป
** กรณีที่ช าระหลังวันท่ี 15 ท่านจะต้องพิมพ์ชุดช าระเงิน (PayInSlip) ใหม่ ซึ่งจะหมดอายุในวันท่ี 15 ก.ย.62

ตัวอย่าง ระยะเวลาขัน้ตอนการช าระเงนิ ของเดือนกรกฎาคม 2562

4. ธนาคารฯ
น าส่งข้อมูลการช าระเงินให้กองทุน

(ภายใน 3 วันท าการของธนาคาร)

5. กองทุนฯ
ตรวจสอบข้อมูลจากธนาคาร
(ภายใน 7 วันท าการของธนาคาร)

6. องค์กรนายจ้างสามารถเข้ามาพิมพ์ใบเสร็จได้
และผู้กู้ยืมเงิน สามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้

(หลังจากช าระเงิน 10 วันท าการ)

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



การปรับปรุงข้อมูล พนักงาน-ลูกจ้าง กรณีที่มีเป็นจ านวนมาก



โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลการหักเงินเดือนจากลูกจ้าง
เพ่ือช าระเงินกู้กองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร



ไฟล์ข้อมูล Excel ที่ได้จากการ Download



โปรแกรมอัพโหลดข้อมูลการหักเงินเดือนจากลูกจ้าง
เพื่อช าระเงินกู้กองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร



ตรวจสอบผลการ Upload ข้อมูล



138,535,200.07

154,102,840.69

ก.พ.-62 มี.ค.-62

จ ำนวนเงินท่ีได้ร ับจำกองค์กรนำยจ้ำง

ผลการรับช าระเงินจากองค์กรนายจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

77,434 

87,989 

ก.พ.-62 มี.ค.-62

จ ำนวนคน



การตรวจสอบและการยืนยัน
รายชื่อพนักงาน – ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

2. ตรวจสอบรายชื่อ
พนักงาน –ลูกจ้าง

ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน



ยินยอม ไม่ยินยอม

สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลบั
ความเบื้องต้น :
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝา่ย มีความประสงค์จะร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการ และ/หรือร่วมในการด าเนินโครงการ และ/หรือการจัดเตรียมการทางธุรกิจซึ่ง
ในระหว่างเวลาที่ได้มีการหารือกัน และ/หรือระหว่างการด าเนินโครงการ และ/หรือระหว่างการจัดเตรียมการทางธุรกิจนั้น และมีการจัดเตรียมการทาง
ธุรกิจน้ัน ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยขอ้มูลอันเป็นความลับ  ให้ผู้รับข้อมูลได้รู้ ซึ่งผู้เปิดเผยขอ้มูลประสงค์ที่คุม้ครองเรื่องดังกล่าวไว้เป็นความลบั
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน ดังนี้

1. ภายใต้สัญญาฉบับนี้
1.1 “ข้อมูลความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมลูได้เปิดเผยแก่ผู้รับขอ้มูลหรือตัวแทนของผูร้ับข้อมลู และผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่จะให้
ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผูร้ับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลบั โดยที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ (ชื่อโครงการ/ ชื่อข้อเสนอโครงการ) ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะที่ ข้อมูลทั้งหลาย, องค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ (Know-how), รวมตลอดถึง ผลิตภัณฑ์แบบจ าลอง, ตัวอย่างสินค้า, 
การวางกฎเกณฑ์ต่างๆ, ส่วนผสม, วัตถุดิบ, รายละเอียดของผลติภัณฑ์, การออกแบบ, ภาพถ่าย, แบบร่าง, กระบวนการผลิต, วิธีใช้, ข้อมูลด้านเทคนิค, 
ข้อมูลทางการค้า, รายละเอียดทาง
เทคนิค, แผนธุรกิจ, ความช านาญ, ประสบการณ์, กลยุทธ์ทางธุรกิจ, ปริมาณสินค้า, ความลับทางการค้า, สูตร
การผลิต, ข้อมูลการเงินและการตลาด และบรรดาส าเนา, บันทึก, รายงาน การวิเคราะห์ และการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ได้จัดเตรียมไว้โดยผู้รับข้อมูล หรือจัดท าโดยบุคคลอื่นที่ได้กระท าในนามของผู้รับขอ้มลู
1.2 “ผู้แทน” หมายถึง บรรดากรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของคู่สัญญาตามสัญญานี้

ตัวอย่าง
การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการตรวจสอบและการยืนยัน

รายชื่อพนักงาน – ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน



การตรวจสอบรายชื่อ
พนักงาน-ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

0994000xxxxxxรหัสหน่วยงาน  ::
ชื่อหน่วยงาน  ::

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ::
ชื่อ – นามสกุล  ::

บริษัท เอกชน จ ากัด

3-1022-000XX-XX-X
นายXXXXX   XXXXX

เพ่ิมรายชื่อ

ส่งตรวจสอบรายชื่อเป็นชุดข้อมูล
(Upload Batch File)

ตรวจสอบผลการตรวจรายชื่อ
การเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

ล าดับที่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ - 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



การยืนยันรายชื่อ
พนักงาน-ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

0994000xxxxxxรหัสหน่วยงาน  ::
ชื่อหน่วยงาน  :: บริษัท เอกชน จ ากัด

ล าดับที่ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล
ประเภทการกู้ยืมเงิน

สถานะลูกหนี้
กยศ. กรอ.

1 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบก าหนดช าระหนี้
2 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบก าหนดช าระหนี้
3 3-1022-000XX-XX-X นายXXXXX   XXXXX ครบก าหนดช าระหนี้
4 3-1022-000XX-XX-X นางXXXXX   XXXXX อยู่ระหว่างปลอดหนี้
5 3-1022-000XX-XX-X นางสาวXXXXX   XXXXX อยู่ระหว่างปลอดหนี้

ยืนยันรายชื่อ
Download เพื่อตรวจสอบข้อมูล Upload เพื่อน าส่งข้อมูล

Browse Browse



การตรวจสอบรายชื่อ
พนักงาน-ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

( Upload Batch File )

0994000xxxxxxรหัสหน่วยงาน  ::
ชื่อหน่วยงาน  ::

ชื่อไฟล์ข้อมูล  ::
จ านวนข้อมูล  ::

บริษัท เอกชน จ ากัด

Employee.txt
5 รายการ

ส่งตรวจรายชื่อ
การเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน

Browse





ขอบคุณมากค่ะ


