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                                                                         หน้าที่ 1  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1. ระบบรับช ำระเงินกู้ยืมคืน  
 กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำผ่ำนกรมสรรพำกร (e-PaySLF) 

 

 
รูปที่ 1  หนา้จอหลัก “ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 
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                                                                         หน้าที่ 2  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1.1 กำรเข้ำสู่ระบบ  

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้า Website ของระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา       
ผ่านกรมสรรพากร  (e-PaySLF)”   ให้ด าเนินการดังนี้    

1) คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบรับช าระเงินกู้ยืมฯ (e-PaySLF)” ระบบจะแสดงหน้าจอการ                  
เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หน้าจอ “เขา้สู่ระบบ” 

2) หมายเลขผู้ใช้ เป็นหมายเลขผู้ใช้เดียวกันกับระบบ E-Filing  
 

หมำยเหตุ :: ต้องเป็นเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรที่ผ่านการลงทะเบียนยื่นแบบ 
 ผ่านอินเทอร์เน็ต และเป็นสมาชิกจากระบบ E-Filing แล้วเท่านั้น  
 

3) รหัสผ่าน 
บันทึกรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

4) คลิกปุ่ม  
กรณีเข้ำใช้งำนระบบครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ : ผู้ด าเนินการ/
ประสานงาน” ดังรูปที่ 3  เพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการสร้างผู้ใช้งานในระบบรับช าระเงินกู้ยืมฯ 

  

 

 

  2 

  3 

  4 
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                                                                         หน้าที่ 3  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1.2 เพิ่มผู้ใช้งำนระบบ : ผู้ด ำเนินกำร/ประสำนงำน   

 

รูปที่ 3 หน้าจอ“เพิ่มผู้ใช้งานระบบ : ผูด้ าเนินการ/ประสานงาน”  

กำรเข้ำใช้งำนระบบครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ : ผู้ด าเนินการ/
ประสานงาน” ดังรูปที่ 3  เพ่ือให้ผู้ใช้งานสร้างข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบรับช าระเงินกู้ยืมฯ โดยการบันทึก
ข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตามล าดับ  

 
1) ชื่อ 

บันทึกชื่อผู้ใช้งานระบบ : ผู้ด าเนินการ/ประสานงาน 
2) นามสกุล 

บันทึกนามสกุลผู้ใช้งานระบบฯ  
3) e-Mail/Username 

บันทึก e-Mail/Username ผูใ้ช้งานระบบฯ 
4) Confirm e-Mail/Username 

บันทึก e-Mail ผู้ใช้งานระบบฯ ให้ตรงกับข้อ 7) อีกครั้งเพ่ือยืนยัน 
5) e-Mail/Username 

ระบบจะดึง e-mail ผู้ใช้งานระบบฯ ที่บันทึกในข้อ 7) ข้างต้นมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ 
6) PIN Code 

บันทึกรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบฯ เป็นตัวเลข 8 หลัก 
7) Confirm PIN Code 

ยืนยันรหัสสว่นตัวของผู้ใช้งานระบบฯ เป็นตัวเลข 8 หลัก ให้ตรงกับข้อ 10) อีกครั้งเพ่ือยืนยัน 

8) คลิกปุ่ม   
9) ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการเพ่ิมผู้ใช้งาน หรือไม่” ดังรูปที ่4 

 

  1   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  8 
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รูปที่ 4 หน้าจอ“ท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน หรือไม่”  

10) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 หน้าจอ“บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  

11) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ “เลือกผู้ใช้งานในการเข้าใช้งาน” ดังรูปที ่6 
 
 
 

1.3 เลือกผู้ใช้งำนระบบในกำรเข้ำใช้งำน      

 

รูปที่ 6 หน้าจอ“เลือกผู้ใช้งานในการเขา้ใช้งาน”  
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                                                                         หน้าที่ 5  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

กำรเลือกผู้ใช้งำนในกำรเข้ำใช้งำนมีล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนดังนี้  
 

1) กรอบ   หน้าชื่อ นามสกุล  
คลิกท่ีช่อง  ให้มีสัญลักษณ์  หน้ารายการที่ต้องการเลือก 

2) e-Mail/Username  
บันทึก e-Mail/Username ของผู้ใช้งานตามชื่อ นามสกุล ที่เลือกในข้อ 1) 

3) PIN Code   
บันทึกรหัสส่วนตัว 8 หลัก ของของผู้ใช้งานตามชื่อ นามสกุล ที่เลือกในข้อ 1)  
ดังตัวอย่างการบันทึกข้อมูล  

4) คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงหน้าจอ “ระบบรับช าระเงินกู้ยืมฯ (e-PaySLF)” ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 หน้าจอ“ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)”  

1.4 ระบบรับช ำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำผ่ำนกรมสรรพำกร (e-PaySLF) 

หน้าจอระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) 
มีฟังก์ชั่นการท างาน 4 แท็ป ดังนี้  

1. Profile   
เป็นหน้าจอส าหรับ เพ่ิม และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน แก้ไขสิทธิ์ในการใช้งาน  และเรียกดู
รายละเอียดของผู้ใช้งาน  

2. ยืนยันการตรวจสอบข้อมูล                                                                                                   
เป็นหน้าจอส าหรับการปรับปรุง/แก้ไข รายการวันที่หักเงินเดือน หรือดูรายละเอียด    
รายการวันที่หักเงินเดือนและท าการปรับ/แก้ไข ได้  

3. Upload ข้อมูลแก้ไข  
4. ออกจากระบบ  
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                                                                         หน้าที่ 6  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 
รูปที่ 8 หน้าจอ“ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)”  

 

1.4.1 Profile  

เป็นหน้าจอส าหรับการเพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไข หรือ เรียกดูรายละเอียดส่วนตัวของ
ผู้ใช้งาน ตลอดจน แก้ไขสิทธิ์ในการใช้งานระบบ   จากรูปที่ 8 หน้าจอ“ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)” ให้ผู้ใช้ด าเนินการดังนี้  

1) คลิก Tab “Profile”  
ระบบจะแสดงหน้าจอ Profile ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร, ชื่อหน่วยงาน, และที่อยู่ ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 9 

 

 

รูปที่ 9 หน้าจอ“ข้อมูลสว่นตัว (Profile)”  

  1 
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                                                                         หน้าที่ 7  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

ผู้ใช้สามารถท ารายการต่างๆ ตามปุ่มฟังก์ชั่นการท างาน ที่แสดงบนหน้าบนหน้าจอ Profile  
ได้แก่    

• ดูรายละเอียด 
• เพ่ิมผู้ใช้งาน  
• แก้ไขสิทธิ์   
• กรณีดูรำยละเอียด 

คลิกปุ่ม  เพ่ือดูข้อมูลรายละเอียดของ ผู้ด าเนินการ/
ประสานงาน ระบบจะน าข้อมูลของผู้ด าเนินการ/ประสานงาน มาแสดงบนหน้าจอ  
“ผู้ด าเนินการ/ประสานงาน” ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 หน้าจอ“ผู้ด าเนินการ/ประสานงาน”  

 

หมำยเหตุ  ::  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหน้าจอนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น             
e-Mail/Username หรือ Pincode 
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                                                                         หน้าที่ 8  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

• กรณีเพิ่มผู้ใช้งำนระบบ : ผู้ด ำเนินกำร/ประสำนงำน 
 

 

รูปที่ 11 หน้าจอ“เพิ่มผู้ใช้งานระบบ : ผูด้ าเนินการ/ประสานงาน”  

 

1) คลิกปุ่ม   
ระบบจะแสดงหน้าจอ “เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ : ผู้ด าเนินการ/ประสานงาน”  
ดังรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 12 หน้าจอ“เพิ่มผู้ใช้งานระบบ : ผูด้ าเนินการ/ประสานงาน”  

 1.1  1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

 1.8 

  1 

 1.7 
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                                                                         หน้าที่ 9  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1.1) ชื่อ 
บันทึกชื่อผู้ใช้งานระบบฯ 

1.2) นามสกุล 
บันทึกนามสกุลผู้ใช้งานระบบฯ 

1.3) e-Mail/Username 
บันทึก e- Mail/Username ผู้ใช้งานระบบฯ 

1.4) Confirm e-Mail/ Username 
บันทึก e-Mail/ Username ผู้ใช้งานระบบฯ ให้ตรงกับข้อ 1.3)  อีกครั้งเพ่ือยืนยัน 

1.5) e-Mail/Username 
ระบบจะดึง e-Mail/Username ผู้ใช้งานระบบฯ ที่บันทึกในข้อ 1.3 ข้างต้น
มาแสดงให้โดยอัตโนมัติ 

1.6) PIN Code 
บันทึกรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบฯ เป็นตัวเลข 8 หลัก 

1.7) Confirm PIN Code 
บันทึกรหัสส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบฯ เป็นตัวเลข 8 หลัก ให้ตรงกับข้อ 1.6)  
อีกครั้งเพ่ือยืนยัน 

1.8) เมื่อผู้ใช้ท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการเพ่ิมผู้ใช้งาน หรือไม่” ดังรูปที่ 13 

 

 
รูปที่ 13 หน้าจอ“ท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน หรือไม่”  

1.9) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 หน้าจอ“บันทึกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว”  

1.10)  คลิกปุ่ม  ระบบแสดงรายการผู้ใช้งานระบบที่เพ่ิม ดังรูปที่ 15 

 

 1.9 

 1.10 
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                                                                         หน้าที่ 10  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 

รูปที่ 15 หน้าจอ“เพิ่มผู้ใช้งานระบบ”  

• กรณีแก้ไขสิทธ์ผู้ด ำเนินกำร/ประสำนงำน และ Reset Pin Code 
 

เงื่อนไขการก าหนดสิทธิ์ แก้ไขสิทธิ์ และ Reset Pin Code 
 

1) ระบบจะก าหนดสิทธิ์โดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพ่ือท าหน้าทีเ่ป็น  
▪ ผู้ดูแลข้อมูล    
▪ ระบบตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน 
▪ การตรวจสอบรายชื่อพนักงาน  

2) ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเพ่ิม/แก้ไขสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใช้งานรายอ่ืนได้ ตามสิทธิ์
ของผู้ใช้งานรายนั้น   

3) ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถ Reset Pin Code เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
รหัสใหม่ได้ กรณีผู้ใช้งานลืมรหัส Pin Code ที่ใช้ส าหรับการเข้าสู่ระบบ  

 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 11  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 

รูปที่ 16 หน้าจอ Profile ปุ่ม “แก้ไขสิทธิ์”  

 

1) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ “แก้ไขสิทธิ์” ดังรูปที่ 17 
  

 
รูปที่ 17 หน้าจอ“แก้ไขสิทธิ์”  

จากรูปที่ 17 ระบบแสดงตารางการก าหนดสิทธิ์ตามรายชื่อของผู้ได้รับสิทธิ์  

 

 

  1 

 1.2 

 1.1 
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                                                                         หน้าที่ 12  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1.1) Admin สามารถเพ่ิม/แก้ไขสิทธิ์ได้ ดังนี้  
- กรณีเพิ่มสิทธิ์  

คลิกท่ีกรอบ  ให้มีสัญลักษณ์เป็น   
ใต้รายการที่ต้องการ เพ่ิมสิทธิ์ 

- กรณีออกจำกสิทธิ์  
คลิกท่ีเครื่องหมาย   ใต้รายการที่ต้องการออกจากสิทธิ์   
ระบบจะแสดงกรอบว่าง    

1.2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกยืนยันการบันทึกการแก้ไขสิทธิ์ 
 
 

• กรณี  Reset Pin Code  
 

 
รูปที่ 18 หน้าจอ“แก้ไขสิทธิ์ – ปุ่ม Reset Pin Code”  

1) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการ Reset Pin 
Code หรือไม”่ ดังรูปที่ 19 

 

 

รูปที่ 19 หน้าจอ“ท่านต้องการ Reset Pin Code หรือไม่”  

1.1) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “Reset Pin Code เรียบร้อย”ดังรูปที่ 20 
 

  1.1 

  1 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 13  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 
รูปที่ 20 หน้าจอ“Reset Pin Code เรียบร้อยแล้ว”  

1.2) คลิกปุ่ม   
 

1.4.2 ยืนยันตรวจสอบข้อมูล    

เป็นหน้าจอส าหรับการตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้าง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน 
ปรับปรุงรายการวันที่หักเงินเดือน ดูรายละเอียดการปรับปรุงรายการวันที่หักเงินเดือน  หรือ Download ไฟล์ข้อมูล   

• กรณีปรับปรุงรำยกำรวันที่หักเงินเดือน 

 

รูปที่ 21 หน้าจอ“การตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน – ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยมืเงินกองทุน”  

 

ตารางการตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน - ลูกจ้าง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

เดือน/ปี   เดือน ปี ที่หักเงินเดือนพนักงาน – ลูกจ้าง 
จ ำนวนคน ยอดรวมของพนักงาน – ลูกจ้าง ที่ถูกหักเงินเดือน ตามรอบเดือน/ปีระบุ 
จ ำนวนเงิน (บำท) ยอดเงินรวมของพนักงาน – ลูกจ้าง ที่ถูกหักเงินเดือน ตามรอบเดือน/ปีระบุ 
สถำนะ  สถานะของความคืบหน้าของการหักเงินเดือน 

 หมำยเหตุ     ระบบจะแสดงข้อมูลให้เองโดยอัตโนมัติ   

 

  1.2 

  1   3   2 
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                                                                         หน้าที่ 14  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

ผู้ใช้บันทึกข้อมูลตามรายการต่อไปนี้  

1) ปรับปรุงรายการวันที่หักเงินเดือน     
บันทึกรายการวันที่หักเงินเดือนของแต่ละเดือน/ปี 

2) คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการบันทึกวันที่หักเงินเดือนของแต่ละเดือน/ปี 

3) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ “การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -
ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน” ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 22 หน้าจอ“การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน”  

  4 

  5 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 15  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

4) วันที่หักเงินเดือน  
ผู้ใช้สามารถแก้ไขวันที่หักเงินเดือนได้   

5) ไม่ได้น าส่งเงิน  (บันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่ไมไ่ด้น าส่งเงิน)     
5.1) ผู้ใช้คลิกท่ีกรอบ   ให้มีสัญลักษณ์  เพ่ือแสดงว่า “ไม่ได้น าส่งเงิน”  
5.2) คลิกเลือกสาเหตุ 

5.3) คลิกปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์เอกสารประกอบสาเหตุของการไม่ได้น าส่งเงิน (ถ้ามี) 

6) คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่” ดังรูปที่ 23 

 

 
รูปที่ 23 หน้าจอ“คุณต้องการบันทึกขอ้มูลหรือไม่”   

6.1) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกเรียบร้อย” ดังรูปที่ 24 
 

 
รูปที่ 24 หน้าจอ“บันทึกเรียบรอ้ย”  

6.2) คลิกปุ่ม   

 

7) คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “หากท่านท าการยืนยันรายการหักเงินเดือนแล้ว ท่านจะ                 
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได”้ ดังรูปที ่25 

 

 
รูปที่ 25 หน้าจอ“หากท่านท าการยืนยนัรายการหักเงินเดือนแล้ว ทา่นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้”  

 6.1 

 6.2 

 7.1 
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                                                                         หน้าที่ 16  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

7.1) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกเรียบร้อย” ดังรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 หน้าจอ“บันทึกเรียบรอ้ย”  

7.2) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 หน้าจอ“การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน”  

8) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงชุดช าระเงิน (Pay-In Slip) ดังรูปที ่28 

 7.2 

  8 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 17  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 

 
รูปที่ 28 หน้าจอ“ชุดช าระเงิน (Pay-In Slip)”  

8.1) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบ Pay-In Slip ดังรูปที่ 29 

  8.1 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 18  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 
รูปที่ 29 หน้าจอ“พิมพ์ใบ Pay-In Slip”  

 

• กรณ ี“ดูรายละเอียด” เพ่ือบันทึกวันที่ “ปรับปรุงรายการวันที่หักเงินเดือน” 
 

 
รูปที่ 30 หน้าจอ“การตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน – ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยมืเงินกองทุน”  

  1 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 19  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ “การยืนยันรายการหักเงินเดือน
พนักงาน -ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน” ดังรูปที่ 31 

 

 

รูปที่ 31 หน้าจอ“การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน”  

2) วันที่หักเงินเดือน   
ผู้ใช้สามารถแก้ไขวันที่หักเงินเดือนได้   

  2   3 

  4   5 
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                                                                         หน้าที่ 20  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

3) ไม่ได้น าส่งเงิน (บันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่ไม่ได้น าส่งเงิน)     
3.1) ผู้ใช้คลิกท่ีกรอบ   ให้มีสัญลักษณ์  เพ่ือแสดงว่า “ไม่ได้น าส่งเงิน”  
3.2) คลิกเลือกสาเหตุ 

3.3) คลิกปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์เอกสารที่เป็นสาเหตุของการไม่ได้น าส่ง
เงิน 

4) คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่” ดังรูปที่ 32 

 

 
รูปที่ 32 หน้าจอ“คุณต้องการบันทึกขอ้มูลหรือไม่”   

4.1) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกเรียบร้อย” ดังรูปที่ 33 
 

 
รูปที่ 33 หน้าจอ“บันทึกเรียบรอ้ย”  

4.2) คลิกปุ่ม   

 

5) คลิกปุ่ม   
ระบบแสดงข้อความ “หากท่านท าการยืนยันรายการหักเงินเดือนแล้ว ท่านจะ           
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได”้ ดังรูปที่ 34 

 

 
รูปที่ 34 หน้าจอ“หากท่านท าการยืนยนัรายการหักเงินเดือนแล้ว ทา่นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้”  

 4.1 

 4.2 

 5.1 
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                                                                         หน้าที่ 21  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

5.1) คลิกปุ่ม ระบบแสดงข้อความ “บันทึกเรียบร้อย” ดังรูปที่ 35 
 

 
รูปที่ 35 หน้าจอ“บันทึกเรียบรอ้ย”  

5.2) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 36 

 

 
รูปที่ 36 หน้าจอ“การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน”  

 5.2 

  6.1 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 22  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

6) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงชุดช าระเงิน (Pay- In Slip)          
ดังรูปที ่37 

 

 
รูปที่ 37 หน้าจอ“ชุดช าระเงิน (Pay-In Slip)”  

 

6.1) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบ Pay-In Slip ดังรูปที ่38 
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                                                                         หน้าที่ 23  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 
รูปที่ 38 หน้าจอ“พิมพ์ใบ Pay-In Slip”  

 
• กรณี “Download เพ่ือแก้ไขข้อมูล” 

ถ้ามีข้อมูลรายการหักเงินเดือนพนักงาน-ลูกจ้าง ที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนจ านวนมาก  ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์  Excel หรือไฟล์ CSV จากระบบมาไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้ท าการ Upload ไฟล์เข้าสู่ระบบใน
แท็ป “Upload ข้อมูลแก้ไข”     

 

 
รูปที่ 39 หน้าจอ“การตรวจสอบการหักเงินเดือนพนักงาน – ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยมืเงินกองทุน”  

  1 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 24  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

1) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ “การยืนยันรายการหักเงินเดือน
พนักงาน -ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน” ดังรูปที่ 40 

 

รูปที่ 40 หน้าจอ“การยืนยันรายการหักเงินเดือนพนักงาน -ลูกจา้ง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน”  

 

2) คลิกปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ “โปรแกรมดาวน์โหลด
ข้อมูลการหักเงินเดือนจากลูกจ้าง เพ่ือช าระเงินกู้กองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร”               
ดังรูปที่ 41 

  2 



 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                                        

                                                                         หน้าที่ 25  ระบบรับช าระหนีก้องทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษาผ่านกรมสรรพากร V1.87 

 

 
รูปที่ 41 หน้าจอ“โปรแกรมดาวนโ์หลดข้อมูลการหกัเงินเดือนจากลูกจ้าง เพื่อช าระเงินกู้กองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร” 

3) เดือน ที่หักเงินเดือน 

คลิกเลือกข้อมูล “เดือน ที่หักเงินเดือน” จากรายการที่ระบบก าหนดให้ 
4) ปี ที่หักเงินเดือน 

บันทึกข้อมูล “ปี ที่หักเงินเดือน” 

5) คลิกปุ่ม    เพ่ือดาวน์โหลด ข้อมูลในรูปแบบ Excel  

หรือ คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล ในรูปแบบของ CSV   

6) ผู้ใช้สามารถดาวนโ์หลดคู่มือได้ โดยคลิกลงิค์ข้อความ  “คู่มือแนะน าการดาวน์โหลด
ไฟล์ รูปแบบ Excel” หรือ “คู่มือแนะน าการดาวน์โหลดไฟล ์รปูแบบ CSV”  
 

หมายเหตุ   เมื่อผู้ใช้ท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้น าไฟล์นั้น 
               มา Upload ในแท็ป “Upload ข้อมูลแก้ไข” 
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