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ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปญัหาหนี้สินข้าราชการครู   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปญัหาหนี้สินข้าราชการคร ู
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

     

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๓ (๒)  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ขอ้  ๒๒  และข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู  ดังต่อไปน้ี 

หลักเกณฑ์ 
 ข้อ  ๑  ข้าราชการครูผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นผู้มีหน้ีสินที่ก่อไว้ก่อนวันย่ืนคําขอกู้  และเป็นหน้ีที่มี
อยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย   
 ข้อ  ๒  จํานวนวงเงินให้กู้ยืม  คนละไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๖  ต่อปี  
ผ่อนชําระคืนภายในกําหนด  ๘  ปี (๙๖  งวด)  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินกําหนดเวลาอายุราชการของผู้กู้ยืม 
ยังรับราชการอยู่  โดยหักเงินเดือน  ณ  ทีจ่่ายชําระหน้ีที่กู้ยืม 
 ข้อ  ๓  คุณสมบัติของผู้มีสทิธิกู้ยืมเงิน 
  ๓.๑  เป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 /๓.๒  รับราชการ... 

  ๓.๒  รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 
  ๓.๓  มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐  ของเงินเดือน 
  ๓.๔  เป็นผูท้ี่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๓.๕  ไม่เป็นผูท้ี่เคยได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู
มาก่อน 
  ๓.๖  ไม่เป็นผูท้ี่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  ๓.๗  ไม่เป็นผูท้ี่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย  หรือมีคําสั่งศาลให้พิทักษท์รพัย์ 
 ข้อ  ๔  หลักประกันการกู้ยืม   
           ข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินต้องจัดให้มีหลักประกันด้วยทรัพย์  หรือค้ําประกันด้วยบุคคล       
   ๔.๑  กรณีประกันด้วยทรัพย์ 
  ทรัพย์ที่จะนํามาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่า  (ตามหลักฐานเอกสารการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของทางราชการท่ีเป็นปัจจุบัน)  ไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืมโดยจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปน้ี 

  ๔.๑.๑  ที่ดิน  หรือบ้านพร้อมที่ดิน  ที่มีโฉนด  หรือ น.ส.๓ ก  โดยจดทะเบียน 
   จํานองไว้เป็นประกัน 

๔.๑.๒  พันธบัตรรัฐบาล  โดยทําหนังสือจํานําไว้เป็นประกัน 
๔.๑.๓  สมุดเงินฝากประจําธนาคาร  โดยนําสมุดเงินฝากมามอบให้ผูใ้หยื้มไว้ 
   เป็นประกัน 

  ๔.๒  กรณีค้ําประกันด้วยบุคคล 
                   ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นข้าราชการครูรับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอันดับ  คศ.๑ และค้ําประกัน
ในฐานะลูกหน้ีร่วม และยินยอมให้หักเงินเดือนโดยทําเป็นหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ 
หรือเงินได้อ่ืนจากทางราชการเพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู้ยืม ในกรณีที่ไม่อาจหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมมาชําระหน้ีได้
ตามสัญญา 
  ผู้ค้ําประกันต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  คน  ผู้ค้ําประกันคนหน่ึงจะค้ําประกัน
ข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูเกินกว่า  ๒  คน  มิได้ 
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 ข้อ  ๕   การจ่ายเงินกู้ยืม  จา่ยให้แก่เจ้าหน้ีของข้าราชการครูผู้กู้ยืมโดยตรง  และถือว่าเงิน 
ที่จ่ายให้เจ้าหน้ีน้ันเป็นเงินของผู้กู้ยืมที่ต้องชําระคืน  โดยจัดทําบันทึกการรับเงินกู้ยืมและการรับชําระหน้ี 
ของเจ้าหน้ีผู้กู้ยืม  ตามแบบบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 

 

/วิธีการ... 

 
วิธีการ 
 ข้อ  ๑  สําหรบัข้าราชการครูผู้ขอกู้ยืม 
       กรอกแบบคําขอกู้ยืม  (แบบ  ทป.  ๑)  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้ยืม
ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายแบบคําขอกู้ยืม  แล้วย่ืนต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 ข้อ  ๒  สําหรบัผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ขอกู้ยืม 
       ตรวจสอบและพิจารณาคาํขอกู้ยืม  เหตุผลความจําเป็นในการขอกู้ยืม  เพ่ือกลั่นกรอง 
ให้ความเห็น  และพิจารณาลงนามในแบบคาํขอกู้ยืมตามที่เห็นสมควรส่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
 ข้อ  ๓  สําหรบัเจ้าหน้าที่ฝา่ยเลขานุการคณะอนุกรรมการ    
       ๓.๑  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์  พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ 
คําขอกู้ยืม  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบคําขอกู้ยืม 
       ๓.๒  จัดลาํดับความจําเป็นการขอกู้ยืม  พร้อมเหตุผลและหลักฐานเอกสารประกอบ 
เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
       ๓.๓  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน   
       ๓.๔  แจ้งผลการพิจารณาคําขอกู้ยืมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและหรือผู้ขอกู้ยืมทราบ   
พร้อมกับแจ้งบัญชีรายช่ือผู้ได้รับอนุมัติให้สํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัด  หรือ  ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนที่  เพ่ือจดัทํา
สัญญากู้ยืม   
       ๓.๕  จัดทาํทะเบียนข้อมูลลูกหน้ีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการตรวจสอบและติดตาม 
การชําระหน้ี  รวมท้ังเก็บรักษาเอกสารคําขอกู้ยืม  (เฉพาะรายที่ได้รับอนุมัติ)  สําเนาสัญญากู้ยืมและสําเนา
สัญญาค้ําประกัน  ตลอดทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและจําเป็น  เช่น  มติทีป่ระชุมหรือบันทึก
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ทีพิ่จารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติการกู้ยืม 
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      ๓.๖  ประสานงานและรายงานผลการดําเนินการให้ส่วนราชการต้นสังกัดและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 ข้อ  ๔  สําหรบัคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
      ๔.๑  พิจารณาอนุมัติคําขอกู้ยืม  วงเงินให้กู้ยืม  จํานวนงวดที่ส่งชําระหน้ี  ทั้งน้ี
จํานวนเงินทีอ่นุมัติและจํานวนงวดการส่งชําระหน้ีจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมยังคงรับราชการครูอยู่ 
       ๔.๒  กรณีผู้กู้ยืมมีเจ้าหน้ีหลายรายและไม่สามารถตกลงการชําระหน้ีได้ให้จัดประชุม
เจ้าหน้ีของผู้ขอกู้ยืมที่ได้รับการพิจารณา  เพ่ือตกลงการชําระหน้ี 
       ๔.๓  คณะอนุกรรมการอาจต้ังคณะทํางานไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือทําการตรวจสอบ 
และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับหลักฐานเอกสารคําขอ  ตลอดทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
และวิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผลความจําเป็นของผู้ขอกู้ยืม  เพ่ือประกอบการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการก็ได้ 

/ข้อ  ๕ …  
 

ข้อ  ๕  สําหรับส่วนราชการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ๕.๑  กํากับดูแลหน่วยงานและหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือน

ข้าราชการครู  ให้ดําเนินการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืมโดย หัก ณ ที่จา่ย จํานวนเงินตาม 
ใบแจ้งหนี้หรือเง่ือนไขการชําระหน้ีที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเพ่ือชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรก
หลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (กบข.)  โดยออกเป็นเช็คสั่งจ่าย
เฉพาะในนามเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 

       ๕.๒  ตรวจสอบติดตามและประสานงานกับสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือ ธ.ก.ส. สาขา 
ในพ้ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือการเร่งรัดติดตามการชําระหน้ีของข้าราชการครูในสังกัดที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินขา้ราชการครู  รวมท้ังพิจารณาแก้ปัญหาการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
           ๕.๓  ประสานการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 
กับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรอืส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๖  สําหรบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
       เมื่อได้รับแจ้งรายช่ือข้าราชการครูผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมแล้วดําเนินการดังน้ี 
       ๖.๑  แจ้งนัดหมายผู้กู้ยืมเพ่ือเตรียมการจัดทําสัญญากู้ยืม  สัญญาค้าํประกัน 
       ๖.๒  จัดทําสัญญากู้ยืม  สญัญาค้ําประกัน  จ่ายเงินกู้ยืม  และจัดเก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานต้นฉบับจริงที่เก่ียวกับการกู้ยืม 
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      ๖.๓  แจ้งรายช่ือข้าราชการครู  ผู้ที่ได้จัดทําหลักฐานสญัญาดังกล่าวในข้อ  ๑  เรียบร้อยแล้ว
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งทําหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู  เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการดําเนินการหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม  ณ  ที่จ่าย  เพ่ือชําระหน้ีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครู 

      ๖.๔  จัดพนักงานไปรับเช็คสั่งจ่ายชําระหน้ี ณ หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ  ๖.๓   
ทุกวันที่จ่ายเงินเดือนของแต่ละเดือนและนําเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู  
บัญชี ๒  ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทันที  หากไมส่ามารถเก็บเงินชําระหน้ีได้  ให้รายงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทันท ี

     ๖.๕  ดําเนินการและรับผดิชอบภารกิจตามบันทึกข้อตกลงและหนังสอืมอบอํานาจ   
ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๑ 

  
 
 
 

/ประกาศ... 
 

ประกาศ  หลกัเกณฑ์  วิธีการ  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติใดทีข่ัดหรือแย้งกับประกาศน้ี  ให้ถือว่า
เป็นอันยกเลิก  หากมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการหรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพ้ืนที่การศึกษาหารือคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูเป็นกรณีไป 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
                  ลงช่ือ      วิจิตร  ศรสีอ้าน      
                                                 (นายวิจิตร  ศรสีอ้าน) 
                                          รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                    ประธานกรรมการ 



- ๔๐ - 
 

 
 

  

ประกาศคณะกรรมการ-ธรรมสิทธ์ิ/สายทิพย ์


