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การดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทการนําสงเงินสะสมและเงินสะสมสวนเพิ่มตามประกาศ กบข. 
ผานระบบจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจํา กรมบัญชีกลาง 

วัตถุประสงค 
 ใชสําหรับกรณีที่สวนราชการสามารถทําการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความประสงคสง
เงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับสมาชิกที่เลือกไมสะสมเมื่อแรกสมัครเปนสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   และการแจงความประสงคที่จะสงเงินสะสมเขากองทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (เงินสะสมสวนเพิ่ม)  

กฎเกณฑทางธุรกิจ (Business Rule) 

1. ขาราชการที่สามารถแจงความประสงคที่จะนําสงเงินสะสมเขากองทุนเกินกวาอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (เงินสะสมสวนเพิ่ม) จะตองเปนสมาชิก กบข. แบบสะสมเทานั้น และตองยื่น “แบบแจงความ
ประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” ตอสวนราชการที่สังกัด ซ่ึงจะมีผลตั้งแต
เดือนถัดจากเดือนที่สวนราชการไดรับแบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนของขาราชการ 

2. ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ที่เลือกไมสะสมเมื่อแรกสมัครเปนสมาชิก จะตองทําการแจง
เปลี่ยนแปลงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนฯ ตอสวนราชการตนสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กบข. 
กําหนด 

3. วัน เดือน ป พ.ศ. ที่บันทึกใหหมายถึง เดือน ป พ.ศ. ที่มีผลในการนําสงเงินสะสมและหรือเงิน
สะสมสวนเพิ่มเขากองทุนฯ 

4. กรณีที่มีการตกเบิกเงินเดือนยอนหลังใหนําสงเงินสะสม เงินสมทบ เขากองทุนไมกอนวันที่มี
ผลใหนําสงเงินสะสม 

5. กรณีที่มีการตกเบิกเงินเดือนยอนหลังใหนําสงเงินสะสมสวนเพิ่ม (ถามี) เขากองทุนไมกอน
วันที่มีผลใหนําสงเงินสะสมสวนเพิ่ม และเงินสะสมสวนเพิ่มนั้นใหนําสงในอัตราที่ระบุไวในปจจุบัน (เดือนท่ี
สวนราชการทําการเบิกเงินตกเบิกใหกับขาราชการ) 
การใชงาน 

ผูใชงานตองการที่จะบันทึกการหักเงินสะสม(กรณีเปลี่ยนแปลงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุนฯ
สําหรับสมาชิกที่เลือกไมสะสมเมื่อแรกสมัครเปนสมาชิกกองทุนฯ) และหรือเงินสะสมสวนเพิ่มใหกับขาราชการ
ในสังกัด จะตองเตรียมเอกสารรายการ “แบบแจงความประสงค….”  ที่ขาราชการยื่นแสดงความประสงค         
โดยการบันทึกรายการตางๆ จาก  “แบบแจงความประสงคในการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม”  ที่จอภาพ  “ขอมูลการ
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หักลดหยอนและเงินอื่นๆ”  เพื่อนําไปใชในการคํานวณหักเงินสะสมสวนเพิ่มเพื่อนําสงใหกับ กบข.  และการหัก
ลดหยอนภาษี ซ่ึงมีขั้นตอนการทํางานดังตอไปนี้ 

1. เลือก Icon     ขาราชการ    เพื่อเขาสูระบบงานกรมบัญชีกลาง   

2. เลือกเขาสูระบบการจายเงินเดือนหลังจากปอนรหัสผูใชงานและรหัสผานเรียบรอยแลว 

3. เลือกเมนู“บันทึกการทํางาน” และเลือกหัวขอยอย “ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ” 

4. เมื่อเขาสูจอภาพ ” ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ” แลวใหดําเนินการดังนี้ 

 

รูปท่ี 1 

4.1  คนหารายการที่ตองการแกไขโดยการระบุเลขประจําตัวประชาชน และคลิกที่ปุมคนหา  หรือ

ระบุช่ือ หรือนามสกุล  รหัสกระทรวง กรมและคลิกที่ปุม   เลือกรายการที่ตองการแกไขจากหนาจอภาพที่
แสดงรายการขึ้นมามากกวาหนึ่งรายการ 

4.2 เมื่อไดรายการที่ตองการแกไขแลว ใหคลิกปุมแกไข 

A B C

D  E            F



คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทการสะสมเงินและเงินสะสมสวนเพิ่มตามประกาศ กบข.  ผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  
            

 
กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  งานบุคลากร                                                     3/5 

4.3  เลือกประเภทการสะสม ใหเปนประเภทสะสม ที่ชองรับเงินสะสมปกติ(3%) (A) กรณีที่มีการ
บันทึกขอมูลผิดและตองการแกไขใหถูกตอง  หรือ ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ที่เลือกไมสะสมเมื่อแรกสมัคร 
เปนสมาชิก แจงเปลี่ยนแปลงความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนฯ ซ่ึงเมื่อสมาชิกไดแจงความประสงคจะ
สงเงินสะสมเขากองทุนฯ แลวจะเปลี่ยนแปลงความประสงคเปนไมสงเงินสะสมอีกไมได 

4.4 ระบุวันที่เร่ิมเปนสมาชิกประเภทสะสมที่ชองรับ (B)  ในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งรับราชการ
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไประบบจะระบุใหเปนวันที่ที่บรรจุเขารับราชการ  สําหรับขาราชการที่เขารับ
ราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเปนสมาชิกกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540  ระบบจะระบุใหเปนวันที่ 
27 มีนาคม 2540  หรือวันที่ที่มีผลในการแจงเปลี่ยนแปลงความประสงคจะสงเงินสะสมเขากองทุนฯ 
 หมายเหต ุระบุวันที่ของชอง “สมัครเปนสมาชิก” จะเปนไปตามเงื่อนไขขางตน 

4.5 ชองรับ (C) ระบบจะระบุใหเปนอัตรารอยละ 3.00 ใหอัตโนมัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยการตกเบิกจะคิดตามวันที่ที่ระบุในชอง (B)   

4.6 เลือกลักษณะการสะสมสวนเพิ่มที่ชองรับ (D)  ดังรูปที่ 1 และเมื่อคลิกปุม     จะมีรายการ
แสดงใหเลือก 3 รายการดังรูปที่ 2   

 
รูปท่ี 2 

       จากรูปที่ 2   แตละรายการมีเงื่อนไขในการเลือก  ดังนี้ 
        [0] ไมสะสมเพิ่ม  ผูใชงานสามารถเลือกไดในกรณีที่รายการของขาราชการผูนั้นตองไมเคยสง

เงินสะสมสวนเพิ่มใหกบข.  
 [1] สะสมเพิ่ม ผูใชงานสามารถเลือกไดในกรณีที่ขาราชการผูนั้นตองการสงเงินสะสมเพิ่มโดย

ขาราชการผูนั้นตองเปนสมาชิก กบข. ประเภทสะสมเทานั้น 
 [2] ยกเลิกอัตราสะสมเพิ่ม ผูใชงานสามารถเลือกได ในกรณีที่ขาราชการผูนั้นเคยมีการนําสงเงิน

สะสมสวนเพิ่มใหกบข.มากอนและตองการยกเลิกอัตราสะสมเพิ่ม ระบบจะทําการตรวจสอบใหในกรณีที่
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หนวยงานของขอมูลขาราชการผูนั้นเริ่มมีการเบิกจายเงินเดือนผานระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําอยู
กอนประกาศของ กบข.มีผลบังคับแลว และในกรณีที่เปนหนวยงานที่อยูระหวางการเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเขา
โครงการฯ และยังไมมีรายการการจายเงินเดือนในระบบนั้น ระบบไมสามารถตรวจสอบรายการใหได 

4.7 ระบุวันที่มีผลในการนําสงเงินสะสมสวนเพิ่มเขากองทุนฯ ที่ชองรับวันที่เงินสะสมสวนเพิ่ม 
จากรูปที่ 1 ที่ชองรับ (E) ตัวอยางเชน นาย ก. ยื่นแบบแจงความประสงค ใหสวนราชการ ณ เดือนเมษายน 2551 
ซ่ึงจะมีผลของการนําสงเงินสะสมสวนเพิ่มสงเขากองทุนฯ ในเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ชองรับ (E) ตองระบุวันที่ 
xx/05/2551  

หมายเหตุ   กรณีที่มีการตกเบิกเงินเดือนยอนหลังและสวนราชการไดทําการเบิกเงินตกเบิกให
ขาราชการในเดือนที่มีการยกเลิกการนําสงเงินสะสมสวนเพิ่ม สวนราชการไมตองนําเงินสะสมสวนเพิ่มของ
ขาราชการคนนั้นสงเขากองทุนฯ ถึงแมวาการตกเบิกเงินเดือนยอนหลังจํานวนนั้นบางสวนหรือทั้งหมดจะอยู
ในชวงระยะเวลาที่แจงความประสงค ใหสวนราชการนําสงเงินสะสมสวนเพิ่มเขากองทุนฯ ก็ตาม 

4.8 ระบุอัตราสะสมสวนเพิ่มเปนจํานวนเต็ม ที่ชองอัตรารอยละของเงินสะสมสวนเพิ่ม จากรูปที่ 1 
ที่ชองรับ (F) เปนคา 1,2 ,3,….,.12   ซ่ึงสามารถระบุไดในอัตราไมเกินรอยละ 12 เมื่อระบบรับคาเขาไปแลวจะ
แสดงเปนคา  1.00 , 2.00 , 3.00 , ……….., 12.00  

4.9 เมื่อระบุรายการเรียบรอย คลิกปุมตกลง ระบบจะแจงขอความวา “บันทึกรายการเรียบรอยแลว” 
 5. การบันทึกแกไขรายการตางๆ บนจอภาพ  ” ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ” จะกระทําไดตอเมื่อ
บัตรเงินเดือนของขาราชการไดผานการอนุมัติแลว 

6. คํานวณบัตรเงินเดือน ที่จอภาพคํานวณบัตรเงินเดือน ในกรณีที่เปนการแจงการสะสมเพิ่มครั้งแรก
และระบุวันที่มีผลยอนหลังระบบจะทําการคํานวณเงินหักยอนหลังเพิ่มใหถึงวันที่มีผล และจะทําการลดหยอน
ภาษีและทําการสะสมยอดเพื่อการทํางานสิ้นป  
 7.  ตรวจสอบและแกไขรายการได ที่จอภาพ “บันทึก/แกไขรายการการจายเงินเดือน” ซ่ึงจอภาพนี้จะเพิ่ม
ชองเงินสะสมสวนเพิ่ม และ สะสมสวนเพิ่มตกเบิกให ดังรูปที่ 3  

8. ออกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
9. เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตองเรียบรอยแลวใหออกรายงานสรุปเพื่อวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง 
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รูปท่ี 3 

หลักเกณฑการทํางานที่จอภาพขอมูลหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ 
กรณีที่ ณ เวลาการเบิกจายเดือนปจจุบันหากสวนราชการไดสรางบัตรเงินเดือนหรือคํานวณบัตรเงินเดือน

แลวและยังไมผานการอนุมัติการเบิกจายเงินกับกรมบัญชีกลาง ระบบจะทําการล็อครายการ ทําใหผูใชงานไม
สามารถแกไขขอมูลชองเงินสะสมสวนเพิ่มได หากรายการบัตรเงินเดือนของสวนราชการนั้นผานการอนุมัติการ
เบิกจายเงินกับกรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว ผูใชงานจึงจะสามารถแกไขขอมูลสวนเงินสะสมสวนเพิ่มจากจอภาพ
นี้ได  หากผูใชงานตองการแกไขขอมูลสวนนี้เพื่อใหมีผลนํามาใชสําหรับเบิกจาย ณ เดือนปจจุบัน จะตองทําตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ลบรายการบัตรเงินเดือนเดือนปจจุบันของของขาราชการออกจากระบบ โดยทําผานจอภาพบันทึก/
แกไขรายการการจายเงินเดือน  

2. ไปที่  “จอภาพขอมูลหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ ”  ทําการแกไขขอมูลของขาราชการใหถูกตอง 
3. สรางรายการบัตรเงินเดือนใหม สามารถทําไดที่จอภาพคํานวณบัตรเงินเดือน หรือใชปุมเพิ่ม เพื่อ

เพิ่มรายการบัตรเงินเดือนใหมของขาราชการรายนั้นที่จอภาพบันทึก/แกไขรายการการจายเงินเดือน   


