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การบรรยาย 
 

การปฏิบัติงานเพื่อหักชําระหนี้กยศ. 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ภายใตโครงการจายตรงเงินเดือน/คาจางประจํา 
 

 

 

วันท่ี 5 มิถุนายน  2562  

ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน 
ลิขสิทธิ์เอกสารฉบับน้ีเปนของกรมบัญชีกลาง 5 มิถุนายน 2562 
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• การทํางานใน
ลกัษณะรวมการ
ทํางานทีส่ว่นกลาง  

• การทํางานในลกัษณะกระจาย
การทํางาน หรอื แบบมหีน่วย
ประมวลผลย่อย  

กรมบญัชกีลาง 

การเงิน ตน้สงักดั 
สว่นราชการ A 

การเงิน ตน้สงักดั 
สว่นราชการ B 

หน่วยเบกิ / 
ประมวลผลย่อย 

หน่วยเบกิ / 
ประมวลผลย่อย 

หน่วยเบกิ / 
ประมวลผลย่อย 

รปูแบบการประมวลผลการทาํงาน 

หน่วยบนัทกึ 
คาํส ัง่ 

หน่วยบนัทกึ 
คาํส ัง่ 

หน่วยบนัทกึ 
คาํส ัง่ 

หน่วยบนัทกึ 
คาํส ัง่ 
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 ระบบงานยอย ประกอบดวย 

   

4 

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

 ระบบงานขอมูลพืน้ฐาน 

 ระบบงานทะเบยีนประวัติ 

 ระบบงานบัญชถืีอจาย 

 ระบบงานการจายเงนิเดือนและคาจางประจํา 

 ระบบรักษาความปลอดภัย 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 
   การเตรียมขอมูล กอนการประมวลผล หรือ คํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 -  งานบุคคล / กําลังพล บันทึก แกไข เลื่อนเงิน/บําเหน็จประจําป จากคําสั่ง (ถามี)  

     (ภายในเวลาตามปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับสวนราชการ) 

  กยศ. นําเขาขอมูล / ยืนยัน / ตรวจสอบ / อนุมัติ / สงขอมูลหักชําระหนี้ 

        แจงสวนราชการ ผานระบบจายตรงเงินเดือน/คาจางประจํา 

(ภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดในปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับกยศ.) 

 -  งานการเงิน บันทึก แกไข เตรียมเงินหัก/หนี้บุคคลที่ 3 บัญชีเงินฝาก /  

    รายการหักลดหยอนตางๆ (ถามี)  

     (ภายในเวลาตามปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับสวนราชการ) 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

  1. กระบวนการนําเขาขอมูลผูกูยืมกยศ. / ยืนยันรายการ (Upload Data/Confirm) 

กําหนดการหักตามรอบเดือนป  

( ภายใตเวลาท่ีกรมบัญชกีลางกําหนดในปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับกยศ. ) 

• นําเขาเพ่ือตรวจสอบและคัดกรองหนวยงาน  

• นําเขาเพ่ือตรวจสอบและสงสวนราชการหักชาํระหนี้  ดวยขอมูลท่ีพรอมดําเนินการ 

การนําเขาจายตรงเจาหนี้ 

ผูใชงานสามารถคลิกปุม                  เพ่ือนําขอมูลเขาใหมทั้งหมด  หรือ 

ผูใชงานสามารถคลิกปุม                                    เพ่ือนําขอมูลเดือนกอนมา  หรือ 

ผูใชงานสามารถใชขอมูลเดิมเดือนกอน และ นําเขารายการใหมเพ่ือปรับปรุงได  

โดยการคลิก                  และ คลิก                                       และ ตกลง      

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

>>>โดยผูใช สามารถระบุเงือนไขที่ตองการ กดปุม คนหา 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  

ผูใชสามารถ ดูการทํางานของโปรแกรม โดย 

• สอบถามสถานะการประมวลผล        

• สวนควบคุมการทํางานเจาหนี้จายตรง ตรวจสอบ อนุมัติ สงขอมูลสวนราชการ (กยศ.) 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

หมายเหตุ   กระบวนการทํางานของกยศ.ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กยศ.               

สวนราชการ และ กรมบัญชีกลาง  สอบถามไดที่ เมนูสอบถามขอมูล  

–> สวนควบคุมการทํางานเจาหนี้จายตรง ตรวจสอบ อนุมัติ สงขอมูลสวนราชการ 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

   

รายงานสรุปการนําเขาหนี้จายตรงเจาหนี ้

ระบุ ปพ.ศ. / เดือน  และ รหัสประเภทเจาหนี้จายตรง (1 = กยศ.) คลิกปุม พิมพ  

   การเตรียมขอมูล 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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หากนําขอมูลผูกูยืมกยศ.เขาระบบเรียบรอย 

• ตองการดําเนินการตอ ระบุ เงื่อนไข  คลิกปุม คนหา ตรวจจํานวน   

คลิกเลือก ยืนยันการนําเขารายการ และ ตกลง 

• ตองการยกเลกิเพ่ือนําเขาขอมูลใหม ระบุ เงื่อนไข คลิกปุม คนหา   

คลิกเลือก ยกเลิกการยืนยันนําเขารายการ และ ตกลง 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 2. กระบวนการคัดกรองหาหนวยงานปจจุบัน 

( ภายใตเวลาท่ีกรมบัญชกีลางกําหนดใน ปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับกยศ. ) 

   ตองการดําเนินการตอ ระบุ เงื่อนไข   คลิกปุม   คนหา   

   คลิกเลือก ประมวลผลคัดกรองแยกหนวยงานปจจบุัน  และ  ตกลง 

    ตองการยกเลิกหรือลางขอมูล เพ่ือประมวลใหม ระบุ เงื่อนไข คลิกปุม คนหา     

          คลิกเลือก ยกเลิกการประมวลผลคดักรองแยกหนวยงานปจจุบัน และ คลิก ตกลง 

-  ตรวจสอบจาก  รายงานสรุปผลคดักรองแยกหนวยงานปจจุบัน 

-  นําขอมูลออก จาก รายงาน/นําขอมูลออก รายการคัดกรองฯ 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

  

ตรวจสอบจาก  รายงานสรุปผลคดักรองแยกหนวยงานปจจุบัน 

ระบุเงือนไข ในการออกรายงาน กดปุม พิมพ 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

  

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

      3. กระบวนการการนําขอมูลออก เพ่ือนําออกเพ่ือตรวจสอบ 

   ( ภายใตเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนดใน ปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับกยศ. ) 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

(รูปแบบนําออก กยศ-01)     การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 16 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

   การเตรียมขอมูล 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  

(รูปแบบนําออก กยศ-01)  
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

      4. กระบวนการเตรียมสง / อนุมัติการตรวจสอบ / สงรายการแจงชําระหนี้ใหสวนราชการ 

           ( ภายใตเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนดใน ปฏิทินโครงการจายตรงเงินเดือนฯ สําหรับกยศ. ) 

   การเตรียมขอมูล 

•  กรณีตรวจสอบแลว พรอมสงโดยมิไดมีการปรับปรุงเพ่ิมลดรายการสามารถดําเนินการตามขั้นตอน 

อนุมัติและนําสง ตอไปไดเลย แตหากมีการปรับปรุงเพ่ิมลดรายการหลังจากตรวจสอบแลว ใหนําเขาระบบโดยทํา

ตามกระบวนการ 1 - 3 ใหม 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  
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กรณีพบปญหาการสงขอมูลใหสวนราชการ เชน ไมสามารถสงขอมูลได เน่ืองจาก      

สวนราชการไดคํานวณเงินเดือนในรอบปเดือนปจจุบันน้ัน แลว  

กยศ. สามารถติดตอกรมบัญชีกลาง(กงบ.) เพ่ือประสานแจงสวนราชการ ยกเลิกคํานวณ

เงินเดือนไดหรือไม กรมบัญชีกลาง(กงบ.) จะพิจารณาตามปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 
   การเตรียมขอมูล 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 19 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

หมายเหตุ   กระบวนการทํางานของกยศ.ในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา กยศ.               

สวนราชการ และ กรมบัญชีกลาง  สอบถามไดที่ เมนูสอบถามขอมูล  

–> สวนควบคุมการทํางานเจาหนี้จายตรง ตรวจสอบ อนุมัติ สงขอมูลสวนราชการ 

   การเตรียมขอมูล 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 20 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

   การเตรียมขอมูล กอนการประมวลผล หรือ คํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา 

   หยุดการบันทึกคําสั่ง ในระบบ   

  - รับรายงานสรุปกรอบการจาย และ สําเนาเอกสารคําสั่ง จากงานบุคคล พรอมตรวจสอบ 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

- ตนสังกัด รับแจงขอมูลจากเจาหนี้ / พิมพรายงาน ขอมูลแจงหักชําระหน้ีจาก กยศ. 

(ภายในกําหนดเวลาตามปฏิทินโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ สําหรับสวนราชการ ) 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 21 ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

>>>โดยระบุเงือนไขที่ตองการ และกดปุม คนหา   

ตรวจสอบ โดยวิธี สอบถาม จากจอภาพสอบถามสถานะการประมวลผล 

• สอบถามสถานะการประมวลผล        

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 
(ภายในกําหนดเวลาตามปฏิทินโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ สําหรับสวนราชการ ) 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 22 ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

-  ตนสังกัด ตรวจสอบขอมูล(Auto) / ยืนยันนําเขาระบบการหัก 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

หมายเหตุ ผลของการคลิกปุมตรวจสอบ ระบบจะตรวจสอบหนวยงาน

ปจจุบันใหอัตโนมัติ พรอมปรับปรุงเหตุผล (กยศ.-01) ใหอัตโนมัติ เชน 

เดิมกยศ.สงเปน 03004  ณ เวลาตรวจสอบ อยูท่ี 03005 เหตุผลระบุให

เปน (1) ผูกูยืมพนสภาพการเปนบุคลากรของหนวยงาน ไดแก ลาออก ปลดออก ไลออก โอนยาย  

หรือ กรณี อยูระหวางสถานะใหโอน และไมรับรายการหัก  

เหตุผลระบุเปน (1)  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 23 ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

- ตนสังกัด/หนวยประมวลยอย(ถามี) พิมพรายงานตรวจการนําเขาระบบการหักเงิน 

(ขอมูลรับหักชําระหน้ีกยศ.)  

- จอภาพรายการเงินหัก – หนี้   หรือ 

     ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

- พิมพตรวจจาก รายงาน 

เงินเพิ่ม-เงินลด (ขอมูลเงินเพิ่ม-เงินลด)  

           รหัส 48001 , 48002 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 24 

   การเตรียมขอมูล กอนการประมวลผล หรือ คํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา 
   หยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ   

  - รับรายงานสรุปกรอบการจาย และ สําเนาเอกสารคําสั่ง พรอมตรวจสอบ 

   
   ประมวลผลเงินเดือน/คาจางประจํา หรือ คํานวณสรางบัตร 

   ตรวจสอบรายการที่คํานวณได จากรายงานตางๆ  

   นํา Text File หน้ีสิน เขาระบบงาน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

   เมื่อพบขอผิดพลาด แกไขรายการที่ จอภาพรายการจายเงินเดือนหรือคาจางประจํา 

   ตรวจสอบรายการอีกครัง้หลังนําเขาเงินเพิ่มหรอืหนี้เขาระบบงาน จากรายงานหรือขอมูล 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

- รับแจงขอมูล / ตรวจสอบขอมูล(Auto) / ยืนยันนําเขาระบบการหัก / พิมพรายงาน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

-  แกไขรายการลด/ลบ/เพ่ิมรายการหน้ีกยศ.  กรณีไมสามารถหักชําระหน้ีไดตามขอมูลที่ 

รับแจงมา เบ้ืองตนระบบจะปรับปรุงเหตุผลใหอัตโนมัติ และตรวจสอบการกําหนดเหตุผลฯ 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 25 

   เมื่อพบขอผิดพลาด แกไขรายการที่ จอภาพรายการจายเงินเดือนหรือคาจางประจํา 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

- ปรับปรุงแกไขรายการ  กรณีที่ไมสามารถหักชําระหน้ีไดตามขอมูลที่รับแจง  

      ระบบจะปรับปรุงเหตุผล (กยศ.-01) ใหอัตโนมัติ เชน 

แกไข  ( เหตุผลระบุใหตามหมายเหตุ

ในแบบ กยศ.-01 ) 

ลด/ลบยอดชําระ เหตุผล  2 

เพ่ิมยอดชําระ  เหตุผล 7  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 26 ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

ตรวจสอบรายการชําระหนี้ กยศ. ในสวนเหตุผล ไดอีกครั้ง 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

- พิมพตรวจจาก รายงานเงินเพิ่ม-เงินลด (ขอมูลเงินเพิ่ม-เงินลด)  

           รหัส 48001 , 48002 หากตองการแกไขเหตุผล หรือ หมายเหตุ ไดที่  

                      จอแกไขเหตุผล / หมายเหตุฯ  



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 27 

   การเตรียมขอมูล กอนการประมวลผล หรือ คํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา 
   หยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ   

  - รับรายงานสรุปกรอบการจาย และ สําเนาเอกสารคําสั่ง พรอมตรวจสอบ 

   
   ประมวลผลเงินเดือน/คาจางประจํา หรือ คํานวณสรางบัตร 
   ตรวจสอบรายการที่คํานวณได จากรายงานตางๆ  
   นํา Text File หน้ีสิน เขาระบบงาน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  เมื่อพบขอผิดพลาด แกไขรายการที่ จอภาพรายการจายเงินเดือนหรือคาจางประจํา 

  ตรวจสอบรายการเงินแตละประเภทและรับสุทธิ จากรายงาน กระทั่งพรอมสงมอบ 

   ตรวจสอบรายการอีกครัง้หลังนําเขาเงินเพิ่มหรอืหนี้เขาระบบงาน จากรายงานหรือขอมูล 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

- รับแจงขอมูล / ตรวจสอบขอมูล(Auto) / ยืนยันนําเขาระบบการหัก / พิมพรายงาน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน สวนราชการ 

-  แกไขรายการลด/ลบ/เพ่ิมรายการหน้ีกยศ.  กรณีไมสามารถหักชําระหน้ีไดตามขอมูลที่ 

รับแจงมา เบ้ืองตนระบบจะปรับปรุงเหตุผลใหอัตโนมัติ และตรวจสอบการกําหนดเหตุผลฯ 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 28 

   กรณีเปนหนวยงานทีมี่หนวยประมวลผลยอย หรือกระจายการทํางาน 

A. สรางสรุปการใชจายเงินจําแนกตามแผนงาน / รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย   

      พรอมพิมพรายงานตรวจสอบ  

เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง จนกระทั่งพรอมที่จะนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก 

B. หนวยประมวลผลยอย สงมอบขอมูลใหตนสังกัด 

D. ตนสังกัด ตรวจสอบความถูกตอง ระดับหนวยงาน และระดับกรม จากรายงาน 

จนกระทั่งถูกตอง สงมอบครบทุกหนวยประมวลผล 

C. ตนสังกัด รับขอมูลหนวยประมวลผลยอย  

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน   

***  หากเปนหนวยที่ไดรับแจงหกัชําระหนี้กยศ. แจงหนวยใหแนบ  รายงานเงินเพ่ิม-เงินลด (ขอมูลเงินเพ่ิม-เงินลด)    

มาพรอมเอกสารการขอเบิกเงินตามขอกําหนดของแตละหนวยงาน  เพ่ือหนวยไดตรวจทานและเปนหลักฐานยืนยันการหักได  

เพ่ือมิใหเกิดบทลงโทษไดตามพรบ.กยศ.60 มาตรา 51 วรรค 4   *** 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 29 

   สรางสรุปการใชจายเงินจําแนกตามแผนงาน / รหัสบัญชี และ 

      พิมพรายงานตรวจสอบ 

เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง จนกระทั่งพรอมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง  หรือ 

กรณีเปนหนวยงานที่มีหนวยประมวลผลยอย สงมอบขอมูลแตละหนวยจนกระทั่ง 

ครบถวนถูกตองทุกหนวย 

   ผูมีอํานาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ และวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง 

   พิมพรายงานขอเบิกเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ และ หนังสือตราครุฑ 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน    



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 30 

หลังจากวางเบิกที่กรมบัญชกีลาง หนวยงาน ตนสังกัด รวบรวมรายการที่ไดรับแจงหัก 

ชําระหนี้จากกยศ. ตรวจสอบ/แกไข ระบุเหตุผลหมายเหตุสวนที่ขาดหาย ที่จอภาพ 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน    

และดําเนินการตามแนวปฏิบัติการหักเงินเดือนผูกูยืมเงิน กยศ. ตาม พรบ.กยศ.พ.ศ. 2560  

สําหรับกลุมขาราชการและลูกจาง ผานระบบจายตรง 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 31 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 32 

กรณี กยศ. พบปญหาการสงขอมูลใหสวนราชการ  ไดแก พบวาสวนราชการไดดําเนินการคํานวณเงินเดือนเตรียมจะ

เบิกจายในรอบปเดือนปจจุบันนั้นแลว และกยศ.ไดติดตอกรมบัญชีกลาง(กงบ.) เพ่ือประสานแจงสวนราชการ ยกเลิก

คํานวณเงินเดือนได กรมบัญชีกลาง(กงบ.) สามารถตรวจสอบรายชื่อหนวยงานท่ีสรางรายการเบิกจายนั้นไดจาก             

รายงานตรวจสอบหนวยงานที่คํานวณสรางรายการจายแลว 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 กงบ.  สามารถดูรายงานตรวจสอบหนวยงานที่คํานวณสรางรายการจายแลว  

 โดยระบุเงือนไข กดปุม พิมพ   

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 
กรมบัญชีกลาง  ตรวจสอบ – อนุมัติเบิกจาย (กงบ.1) 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 33 

    พิมพ โดยไมระบุ รหัสประเภทเจาหน้ีจายตรง 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

    พิมพ ระบุ รหัสประเภทเจาหน้ีจายตรง 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 
กรมบัญชีกลาง  ตรวจสอบ – อนุมัติเบิกจาย (กงบ.1) 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 34 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน กรมบัญชีกลาง 

ตรวจสอบ – อนุมัติเบิกจาย (กงบ.1) 

 รับแจงการวางเบิกขอมูล จากสวนราชการ 

 ตรวจสอบขอมูล จากรายงานตรวจสอบ ...  

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 อนุมัติการตรวจสอบ 

 ออกรายงานใบโอนสวนราชการ  

วางเบิกที่ระบบ GFMIS หากเปนหนวย 

ที่ไดรับแจงหักชําระ จะมีใบโอนชําระ 

ไปบัญชีสรรพากรตามพรบ.กยศ. 2560  

เพ่ิมขึ้น (ใบโอนสําหรับ กยศ.ฯ) 

 

 ออกรายงานตรวจสอบหนวยงานที่ไดรับแจง 

ใหหักชําระหน้ี ที่ รายงานสรปุผลคดักรองฯ 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 35 ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

   เรียบรอย พิมพรายงานสรุปการโอนเงินเขาบัญชี แจงสวน ตรวจสอบ – สั่งจาย 

(กงบ.2) รับผิดชอบโดย กรมบัญชีกลาง กองบริหารการเบิกจายเงินเดือน คาจาง 

บําเหน็จบํานาญ กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล 

   บันทึก/ยกเลิกบันทึกวันที่อนุมัติการโอน ขั้นตอนนี้หากระบุวันที่การโอนแลวจะไมสามารถ

พิมพใบโอนได ยกเวน ยกเลิกการบันทึก 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน กรมบัญชีกลาง 

ตรวจสอบ – อนุมัติเบิกจาย (กงบ.1) 

ใบโอนการเบิกจายในระบบ GFMIS ตามที่มีขอมูลการเบิกจาย  ประกอบดวย  

ใบโอนงบบุคลากร     ใบโอนงบดําเนินงาน     ใบโอนงบกลาง     

ใบโอนกบข./กสจ.    ใบโอนภาษีหัก ณ ที่จาย   ใบโอนหนี้บุคคลที่ 3               

และใบโอนหนี้จายตรง กยศ.   



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 36 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน กรมบัญชีกลาง 

ตรวจสอบ – สั่งจาย (กงบ.2) 

    รวบรวมรายงานสรุปการโอนเงินของสวนราชการ  

 พรอมตรวจสอบความถูกตอง ทั้ง บัญชีการโอนที่ไดรับและจํานวนเงิน ที่ระบบ GFMIS 

    ตรวจสอบขอมูล จากรายงานตรวจสอบ ...  

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

    สั่งจายเงิน (Run Payment) เพื่อโอนเงินไปตามบัญชีตางๆ ตาม

ขอกําหนดในปฏิทินหลักของโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจํา 

   นําขอมูลออก ตามรูปแบบแตละธนาคาร / กบข. / กสจ. สงหนวยงาน / 

       ธนาคารที่เก่ียวของ 

   สงรายงานการโอนเงินหักชําระหนี้ กยศ. เขาบัญชีสรรพากร ตามพรบ.กยศ.60 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  

• นําออกขอมูล กยศ.-01 / ขอมูลหักชําระหนี้ 
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ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

ข้ันตอนการทํางานรายเดือน 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศกึษา (กยศ.)  

• รายงาน สรุปการหักหนี้เขาจายตรงเจาหนี้ จําแนกตามหนวยงาน โดย

กรมบัญชีกลาง 
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48001  หมายถึง เงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

หักจายตรงตามพ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2560    

ชื่อยอ งก.กยศ.พรบ.60  

 

48002  หมายถึง เงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต 

หักจายตรงตามพ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2560    

ชื่อยอ งก.กรอ.พรบ.60  

รหัสเงินหักที่นํามาใชในกลุมการหักชําระหน้ีกยศ.ตามพรบ.กยศ.60  
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สรุปการทํางาน 

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
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 หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการจาํนวน  225  
ส่วนราชการ 

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการจา่ยตรง 
( ปฏบิตังิานรายเดอืน ) 

 หน่วยงานเลอืกแบบกระจายการทํางาน  21  
ส่วนราชการ 
 รวมหน่วยเบกิ 1,887 หน่วยเบกิ 
รวมจาํนวนหน่วยเบกิทีป่ฏบิตังิานในระบบฯ  

ทัง้สิน้  2,097 หน่วยเบกิ 
ขอมูล ณ วันท่ี 31/05/2562 
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 ระบบงานยอย ประกอบดวย 

   

42 

 ระบบงานขอมูลพืน้ฐาน 

 ระบบงานทะเบยีนประวัติ 

 ระบบงานบัญชถืีอจาย 

 ระบบงานการจายเงนิเดือนและคาจางประจํา 

 ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 



กรมบัญชีกลาง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร 43 

ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
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หน่วยเบิก / 

ประมวลผลย่อย 

ต้นสงักดั 

การเงิน 

รปูแบบการโอนเงนิและสง่ขอ้มลู ...ระบบจา่ยตรงเงนิเดอืนและคา่จา้งประจาํ... โอนเงนิตามพรบ.กยศ.2560 

 

 

 
หน่วยบนัทึก 

คาํสัง่ 

 

สหกรณ์ 

เจ้าหน้ี1 

กงบ.1 
วางเบิกเงิน กงบ.2  ส่งเอกสารการ    

  ตรวจสอบ / เบิก 

ธปท. 

ธนาคาร 

พาณิชย ์

ต่างๆ 

กองทุน 

กบข./กสจ. 

ตรวจสอบ 

- สรปุเงินขอเบิกแต่ละประเภท 

- หน้ีบคุคลท่ี 3 (ยกเว้นเงินตรงกยศ.) 

- เงินหกัสะสม กบข./ กสจ. 

- ภาษี 

- เงินหน้ีกยศ. 

ตรวจสอบ /  

สัง่จ่ายเงิน 

รบัวางเบิก / ตรวจสอบ /  

เบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS 

เจ้าหน้ี2 

โอนเงิน / ข้อมลู 

บญัชีพกักรมบญัชีกลาง 

สรรพากร 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจาํ 
ส่วนราชการ กรมบญัชีกลาง 

บญัชีสรรพากร(หน้ีกยศ.) 

บญัชีรายได้แผ่นดิน(ภาษี) 

บญัชีส่วนราชการ 

(หน้ีบุคคลท่ี3 ยกเว้นหน้ีกยศ.) 

ระบบ GFMIS 

บญัชีหน้ีกยศ. 

 
 

 

 
กยศ. 

 
สรรพากร 

 
ต

ัง้เ
บิ

กใ
น

ระ
บ

บ
 G
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IS

 

 

 

 

 

 

บญัชีเงินฝาก 

ขรก./ลจ.ประจาํ 

 

 

 

 
กยศ. 

23/08/2561 
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ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
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ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

ตรวจสอบกอนสงมอบ 

สวนราชการ  กอนหรือหลังวางเบิก สามารถตรวจสอบรายการท่ีไมมีเหตุผลได เพ่ือคัดกรองรายการ 

และนํามาปรับเพ่ิมเหตุผลในรายการท่ีรับแจงแลวไมหักชําระเงินให 

โดยสวนราชการ ระบุ สถานะเปน รับ  หักชําระหนี้เปน ไมหัก  เหตุผลเปน ไมมี 
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ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
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ตอบขอซักถามและรับความคิดเห็น 
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