
 
 

 
แนวทางและข้ันตอนการรับช าระหนี้และติดตามหนี้เงินกู้ยืม 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
(ส่งพร้อมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่ ศธ 0206.8/1425  ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2559) 

_______________________ 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับ   
กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  ด้วยกำรให้กู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ  น ำไปช ำระหนี้ที่มีอยู่  โดยก ำหนดให้
หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือนส่งช ำระหนี้คืน  ดังนั้น  เพ่ือให้มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรรับช ำระหนี้  และติดตำมหนี้เงินกู้ยืมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ธนำคำร           
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรรับช ำระหนี้
และติดตำมหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน      
เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  ในครำวประชุมครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  14 กรกฎำคม 2559 ดังนี้ 
 

1.  กรณีการรับช าระหนี้รายงวดตามปกติ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.1  ก่อนจ่ำยเงินตำมสัญญำกู้ยืม  ให้  ธ.ก.ส.  สำขำในท้องที่ที่ท ำสัญญำมีหนังสือถึงหน่วยงำน
ต้นสังกัดทีมี่หน้ำที่เบิกจ่ำยและหักเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูให้แจ้งยืนยันกำรหักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือน  
ณ  ที่จ่ำยของผู้กู้ยืมเพ่ือช ำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรกหลังจำกหักภำษีเงินได้และเงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (กบข.)  แล้วเป็นประจ ำทุกเดือนจนกว่ำจะช ำระหนี้ครบตำมสัญญำกู้ยืมเงิน 
       1.2  ให้  ธ.ก.ส.  รวบรวมใบแจ้งหนี้จำก  ธ.ก.ส.  สำขำทุกสำขำ  และจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้กู้ยืม
พร้อมจ ำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมต้องช ำระรำยงวดตำมใบแจ้งหนี้  โดยมีหนังสือน ำส่งใบแจ้งหนี้พร้อมใบเสร็จรับเงิน
งวดที่ผ่ำนมำและรำยละเอียดบัญชีรำยชื่อผู้กู้ยืมดังกล่ำวให้หน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ เบิกจ่ำยและ          
หักเงินเดือนของผู้กู้ยืม  ภำยในวันที่  5  ของทุกเดือน   
       1.3  ให้หน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยและหักเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูด ำเนินกำร     
หักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือน  ณ  ที่จ่ำยของผู้กู้ยืมเพ่ือส่งช ำระเงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรกหลังจำก    
หักภำษีเงินได้และเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  (กบข.)  ให้แก่  ธ.ก.ส.  ตำมใบแจ้งหนี้ในข้อ  1.2  
โดยเคร่งครัด  โดยออกเป็นเช็คสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู   
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  พร้อมหนังสือมีรำยละเอียดกำรหักช ำระหนี้ในแต่ละรำย  รวมทั้ง
สำเหตุที่ไม่สำมำรถหักช ำระหนี้ได้  ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ  ภำยในวันที่  15  ของเดือนถัดไป   
       1.4  ให้  ธ.ก.ส.  จัดพนักงำนไปรับเช็คสั่งจ่ำยช ำระหนี้  ณ  หน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่
เบิกจ่ำยและหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมทุกวันที่จ่ำยเงินเดือนของแต่ละเดือน  และให้น ำเข้ำบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  บัญชีที่  2  ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรโดยทันที  หำกไม่สำมำรถ
เก็บเงินช ำระหนี้ได้ครบทุกรำย  ให้รำยงำนเป็นหนังสือ  พร้อมชี้แจงสำเหตุในแต่ละรำย  ให้ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ภำยใน  10  วันนับแต่วันที่ได้รับเช็ค   
        ให้  ธ.ก.ส.  แจ้งผลกำรรับช ำระหนี้ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ  ภำยในวันที่  10  
ของทุกเดือน  โดยจัดท ำในลักษณะบัญชีลูกหนี้เงินกู้รำยบุคคล 
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 1.5  หำกผู้กู้ยืมในสังกัดโอนหรือย้ำยหน่วยงำน 
  (1)  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ เบิกจ่ำยและ       
หักเงินเดือนของผู้กู้ยืมแจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  และ ธ.ก.ส. สำขำ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงำน    
ต้นสังกัดที่รับโอนหรือรับย้ำยผู้กู้ยืมทรำบ  ภำยใน  15  วันนับแต่วันที่ตัดโอนเงินเดือน  เพ่ือด ำเนินกำร     
หักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือนของผู้กู้ยืมช ำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนโดยทันที  
  (2)  เมื่อ ธ.ก.ส. สำขำเดิม ได้รับเรื่องกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรโอนย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด  ให้ท ำหนังสือแจ้ง ธ.ก.ส. สำขำใหม่ที่รับผิดชอบ  เพ่ือเรียกเก็บเงินช ำระหนี้  
โดยให้ปฏิบัติตำมข้อ 1.1 – 1.4  โดยเคร่งครัด 
 1.6  ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูผู้กู้ยืมมีเงินเดือนและเงินได้รำยเดือนไม่พอหัก  และหรือถูกศำลมีค ำสั่ง
อำยัดเงินเดือน  ให้หน่วยงำนต้นสังกัดแจ้ง  ธ.ก.ส.  ทรำบ  ภำยใน  7  วันนับแต่วันที่หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ   

2.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้  แต่ยังคงสภาพเป็นข้าราชการครู  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1  เมื่อตรวจสอบพบว่ำ  ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช ำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให้ ธ.ก.ส. มีหนังสือ      
บอกกล่ำวผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกัน ภำยใน 30 วัน พร้อมกับให้ ธ.ก.ส. มีหน้ำที่ไปพบปะพูดคุยกับผู้กู้ยืมเพ่ือแก้ไข
ปัญหำเบื้องต้น ภำยใน 10 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับช ำระหนี้ 
 2.2  หำกผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันยังคงไม่ช ำระหนี้เป็นระยะเวลำ  2  งวดติดต่อกัน  ให้  ธ.ก.ส.  
มีหนังสือทวงถำมไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันให้ช ำระหนี้งวดที่ค้ำงช ำระตำมก ำหนด  พร้อมทั้งแจ้งประธำน
คณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนส่วนรำชกำร/เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้ประธำนหรืออนุกรรมกำร   
ที่ประธำนมอบหมำย ด ำเนินกำรเรียกผู้กู้ยืมมำสอบถำมถึงเหตุผลของกำรไม่ช ำระหนี้และแก้ไขปัญหำให้ผู้กู้ยืม
แล้วรำยงำนให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ  โดยให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยใน 15 วัน 
 2.3  เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ยืมผิดนัดช ำระหนี้  2  งวดติดต่อกัน และ  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถำมแล้ว 
ให้ ธ.ก.ส. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดใช้สิทธิหักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือนของผู้ค้ ำประกันตำมหนังสือยินยอม 
ที่ผู้ค้ ำประกันลงนำมไว้ 
 ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันอยู่ต่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดกับผู้กู้ยืม  ให้ ธ.ก.ส. มีหนังสือแจ้งกำรหักเงินเดือน
และเงินได้รำยเดือน  ไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ค้ ำประกัน 
 2.4  ภำยใน  30  วันนับแต่วันที่ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน          
ส่วนรำชกำรหรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ด ำเนินกำรตำมข้อ  2.2 แล้ว  หำกผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันไม่ช ำระหนี้  
และไม่สำมำรถหักเงินเดือนและเงินได้รำยเดือนของผู้ค้ ำประกันตำมข้อ 2.3   ให้  ธ.ก.ส.  ด ำเนินกำรบอกเลิก
สัญญำและเรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภำยใน  30  วัน  และให้  ธ.ก.ส.  รำยงำนส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ  เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป  

3.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมลาออก  ถูกปลดออก  ถูกไล่ออกจากราชการ หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู 
ให้ด าเนินการดังนี ้
 3.1  ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  และ ธ.ก.ส.  สำขำทรำบ  ภำยใน  7  วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งให้ผู้กู้ยืมลำออก 
ถูกปลดออก  ถูกไล่ออก  หรือพ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครู   
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 3.2  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือเรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำกผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกต้นสังกัดถึงกำรลำออก  ถูกปลดออก  ถูกไล่ออกหรือพ้นสภำพกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครู  หรือนับแต่วันที่  ธ.ก.ส.  ตรวจสอบพบกำรไม่ช ำระหนี้ของผู้กู้ยืม  เนื่องจำกผู้กู้ยืมลำออก     
ถูกปลดออก  ถูกไล่ออก  หรือพ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครู  พร้อมส ำเนำหนังสือทวงถำมให้ประธำน
คณะอนุกรรมกำรบร ิหำรเง ินทุนหมุนเว ียนส่วนรำชกำร หร ือ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ 
 ส ำหรับกรณีที่ข้ำรำชกำรครูผู้กู้ยืมลำออกจำกรำชกำร  หรือขอโอนไปหน่วยงำนอื่น  ให้ผู้มีอ ำนำจ
สั่งอนุมัติด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูผู้นั้นช ำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติให้ลำออก        
จำกรำชกำร  หรือขอโอนไปหน่วยงำนอื่น   
 3.3  หำกผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ ำประกันติดต่อขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้   ให้  ธ.ก.ส.  จัดกำรให้ผู้กู้ยืม
หรือผู ้ค้ ำประกันยื ่นค ำขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้  โดยชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมแบบที่ก ำหนด  
(แบบ  สท. 4)  ทั้งนี้  ให้ ธ.ก.ส.  มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้ตำมกำรวิเครำะห์
รำยได้และรำยจ่ำย โดยมีเหตุผลอันสมควร  และจัดท ำนิติกรรมสัญญำของลูกหนี้ดังกล่ำวให้ครบถ้วน แล้วแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส่วนรำชกำร  ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนนั้น ๆ  ภำยใน  15  วัน  
เพ่ือทรำบ  และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     
  3.4  หำกผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ ำประกันไม่ติดต่อช ำระหนี้ภำยในก ำหนดเวลำตำมหนังสือเรียกให้ช ำระหนี้  
ให้  ธ.ก.ส.  เสนอเรื่องดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 
  3.5  ในกรณีที่มีบุคคลภำยนอกขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้แทนผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ ำประกัน ให้น ำควำม
ในข้อ  3.3  มำใช้บังคับโดยอนุโลม   

4.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมเสียชีวิต  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1  ให้หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ส่วนรำชกำรหรือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ  ธ.ก.ส.  สำขำในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องทรำบ  ภำยใน  7  วันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรได้รู้ถึงกำรเสียชีวิตของผู้กู้ยืม 
 4.2  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถำมไปยังทำยำทของผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันให้ช ำระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยทั้งหมด  ภำยใน  30  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต  หรือควรจะได้รู้ถึงกำรเสียชีวิตของผู้กู้ยืม  พร้อมทั้ง
ส ำเนำหนังสือทวงถำมให้ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนส่วนรำชกำรหรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ 
 4.3  ภำยใน  30 วันนับแต่วันถึงก ำหนดช ำระตำมหนังสือทวงถำมในข้อ 4.2  หำกทำยำท
ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันมิได้ติดต่อขอช ำระหนี้  ให้ ธ.ก.ส. เสนอเรื่องพร้อมควำมเห็น ไปยังส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป   
 4.4  หำกทำยำทของผู้กู้ยืมและผู้ค้ ำประกันติดต่อขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้ให้  ธ.ก.ส.  จัดกำรตำม
ข้อ  3.3  โดยมิต้องมีค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ  
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 4.5  ให้ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนส่วนรำชกำรหรือ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำส่งเรื่องให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำโดยด่วน   
 ทั้งนี้  ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ให้ด ำเนินกำรส่งเรื่องให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ภำยใน  
120  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต   
 4.6  ในกรณีที่มีบุคคลภำยนอกซึ่งมิใช่ผู้ค้ ำประกันและทำยำทของผู้กู้ยืมขอช ำระหนี้แทนผู้กู้ยืม
ให้น ำควำมในข้อ  4.4  มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
 4.7  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต  ให้ ธ.ก.ส. ด ำเนินกำรให้ผู้กู้ยืมจัดหำผู้ค้ ำประกันแทน       
ผู้ค้ ำประกันเดิมที่เสียชีวิต   

5.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 หำกปรำกฏว่ำ  ผู้กู้ยืมได้ท ำสัญญำกู้ยืมกับ  ธ.ก.ส.  ไปแล้ว ผู้กู้ยืมตกเป็นบุคคลล้มละลำย  โดยศำล 
มีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย  หำกหน่วยงำนต้นสังกัดได้รับแจ้งว่ำ ผู้กู้ยืม   
มีค ำสั่งศำลให้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย  ให้ด ำเนินกำรแจ้ง  ธ.ก.ส.  โดยด่วนภำยใน  
7  วัน  และให้  ธ.ก.ส.  ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ภำยใน  30  วันนับตั้งแต่วันที่  ธ.ก.ส.  รับแจ้งหรือได้ตรวจสอบพบกรณีดังกล่ำว ทั้งนี้  ให้  ธ.ก.ส.  
มีอ ำนำจด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นในกำรยื่นขอรับช ำระหนี้ในคดีล้มละลำย   
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