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ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม                                                                                                          

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน       
พ.ศ. 2558 และตามความในข้อ 26 และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ูดังต่อไปนี้      

หลักเกณฑ์ 
 ข้อ 1  ข้าราชการครูที่ขอกู้ยืมต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริง  บังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้   

1.1 เป็นหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
1.2 เป็นหนี้เงินกู้กับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามกฎหมาย    

ยกเว้น บัตรเครดิต  บัตรสินเชื่อเงินสด  
1.3 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันที่มีค าพิพากษาให้ช าระหนี้  

      ข้อ  2  จ านวนเงินให้กู้ยืม คนละไม่เกิน 200,000  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี      
โดยผ่อนช าระคืนภายในก าหนด 8 ปี (96 งวด) แต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาอายุราชการของผู้กู้ยืมที่ยัง       
รับราชการอยู่ โดยหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายช าระหนี้ที่กู้ยืม   
 ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี (อ้างอิงตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) 
ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 1 ต่อปี ณ วันที่คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน 

     ข้อ 3  คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 
 3.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558    
 3.2  รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
              3.3  มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 3.4  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี  
               3.5  ไม่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 
               3.6  ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
            3.7  ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีค าสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ 
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 ข้อ 4  หลักประกันการกู้ยืม   
                         ข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินต้องจัดให้มีหลักประกันดังนี้ 
                         4.1  กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์   
                                 ทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่า (ตามหลักฐานเอกสารการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นปัจจุบัน) ไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืมโดยจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
                                4.1.1  ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก หรืออาคารชุด 
ที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยจดทะเบียนจ านองไว้เป็นหลักประกัน  
                                4.1.2  พันธบัตรรัฐบาล โดยท าหนังสือจ าน าไว้เป็นหลักประกัน  
                         4.2  กรณีค้ าประกันด้วยบุคคล 
                                 ผู้ค้ าประกันจะต้อง 
                               4.2.1  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                      4.2.2  รับเงินเดือนมากกว่าผู้กู้ยืม ณ วันที่ยื่นค าขอกู้ยืม 
                      4.2.3  มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ท าสัญญากู้   
                                ก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน จ านวน  1  คน  โดยผู้ค้ าประกันจะค้ าประกันข้าราชการครู 
ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เกินกว่า 2 คน มิได้ 

               ข้อ  5  การจ่ายเงินกู้ยืม จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ของข้าราชการครูผู้กู้ยืมโดยตรง และถือว่าเงินที่จ่าย  
ให้เจ้าหนี้นั้นเป็นเงินของผู้กู้ยืมที่ต้องช าระคืน  โดยจัดท าบันทึกการรับเงินกู้ยืม และการรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้
ผู้กู้ยืม  ตามแบบบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

วิธีการ 
      ข้อ  1  ให้ข้าราชการครูผู้ขอกู้ยืม   
                1.1  กรอกแบบค าขอกู้ยืม (แบบ ทป. 1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้ยืม
ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายแบบค าขอกู้ยืม แล้วยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
                 1.2  แนบเอกสารแสดงรายการรับ - จ่าย เงินเดือนย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน 
                1.3  ผู้กู้ยืมต้องแสดงรายการภาระหนี้สิน โดยการรับรองจากเจ้าหนี้ หรือ ใบเสร็จช าระ
หนี้เงินกู้ฉบับปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ข้อ  2  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอกู้ยืม   
  ตรวจสอบและพิจารณาค าขอกู้ยืม เหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้ยืม เพื่อกลั่นกรอง     
ให้ความเห็น และพิจารณาลงนามในแบบค าขอกู้ยืมตามที่เห็นสมควร ส่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 
              ข้อ  3  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ / 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          3.1  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์  พิจารณากลั่นกรอง  วิเคราะห์ค าขอ
กู้ยืม  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
ค าขอกู้ยืม 
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                3.2  จัดล าดับความจ าเป็นการขอกู้ยืมพร้อมเหตุผล และหลักฐานเอกสารประกอบ    
เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
               3.3  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ / เขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 3.4  แจ้งผลการพิจารณาค าขอกู้ยืมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหรือผู้ขอกู้ยืมทราบ
พร้อมกับแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด  เพ่ือจัดท า
สัญญากู้ยืม         
 3.5  จัดท าทะเบียนข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการตรวจสอบและติดตามการช าระหนี้ 
รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารส าเนาค าขอกู้ยืม (เฉพาะรายที่ได้รับอนุมัติ) ส าเนาสัญญากู้ยืมและส าเนาสัญญา     
ค้ าประกัน ตลอดทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น เช่น มติที่ประชุมหรือบันทึกรายงาน     
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติการกู้ยืม 
                         3.6  ประสานงานและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 

         ข้อ  4  ให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ / เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       4.1  พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม วงเงินให้กู้ยืม จ านวนงวดที่ส่งช าระหนี้ ทั้งนี้จ านวนเงิน  
ที่อนุมัติและจ านวนงวดการส่งช าระหนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมยังคงรับราชการครูอยู่ 
                      4.2  คณะอนุกรรมการ อาจตั้งคณะท างานไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือท าการตรวจสอบ   
และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารค าขอ ตลอดทั้งเอกสารประกอบอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
วิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผลความจ าเป็นของผู้ขอกู้ยืม เพ่ือประกอบการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการก็ได้   

         ข้อ  5  ให้ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         5.1  ก ากับดูแลหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู  
ให้ด าเนินการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืม  โดยหัก ณ  ที่จ่าย จ านวนเงินตามใบแจ้งหรือเงื่อนไข
การช าระหนี้ที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรกหลังจากหักภาษี เงินได้ และ    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) โดยออกเป็นเช็คสั่งจ่ายเฉพาะในนามเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  5.2  ตรวจสอบติดตามและประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัด เพ่ือการเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ของข้าราชการครูในสังกัดที่กู้ยืมเงินทุนหมุน เวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  รวมทั้งพิจารณาแก้ปัญหาการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย           
                     5.3  ประสานการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

         ข้อ  6  ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                        6.1  แจ้งนัดหมายผู้กู้ยืมเพ่ือเตรียมการจัดท าสัญญากู้ยืม  สัญญาค้ าประกัน 
                      6.2  จัดท าสัญญากู้ยืม  สัญญาค้ าประกัน  จ่ายเงินกู้ยืม  และจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ต้นฉบับจริงที่เก่ียวกับการกู้ยืม 
        6.3  แจ้งรายชื่อข้าราชการครูผู้ที่ได้จัดท าหลักฐานสัญญาดังกล่าวในข้อ  6.1  เรียบร้อยแล้ว 
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู  เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการด าเนินการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู
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       6.4  จัดพนักงานไปรับเช็คสั่งจ่ายช าระหนี้ ณ หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ 6.3 ทุกวันที่จ่าย
เงินเดือนของแต่ละเดือน และน าเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู บัญชี 2    
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทันที หากไม่สามารถเก็บเงินช าระหนี้ได้ ให้รายงานส านักงาน             
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทันที 
                    6.5 ด าเนินการ และรับผิดชอบภารกิจตามบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือมอบอ านาจ 

 หากมีปัญหาในการด าเนินการตามประกาศนี้  ให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน   
ส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพิจารณาเป็นกรณีไป     

 ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    

     

                 รองศาสตราจารย์ก าจร  ตติยกวี 
                                                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                               ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน                                          
                                 เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู                         

       
                                    

 

 


