
 

 

 
แนวทางและขั้นตอนการรับชําระหนี้และติดตามหนี้เงินกูยืม 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการคร ู
(สงพรอมหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0206.8/1426  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559) 

_______________________ 

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ   
การแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  ดวยการใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  นําไปชําระหนี้ที่มีอยู  โดยกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือนและเงินไดรายเดือนสงชําระหนี้คืน  ดังนั้น  เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การรับชําระหนี้  และติดตามหนี้เงินกูยืมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สํานักงาน ก.ค.ศ.  ธนาคาร           
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  จึงไดกําหนดแนวทางและขั้นตอนการรับชําระหนี้
และติดตามหนี้เงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน      
เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 
 

1.  กรณีการรับชําระหนี้รายงวดตามปกติ  ใหดําเนินการดังนี้ 
 1.1  กอนจายเงินตามสัญญากูยืม  ให  ธ.ก.ส.  สาขาในทองที่ที่ทําสัญญามีหนังสือถึงหนวยงาน
ตนสังกัดทีม่หีนาที่เบิกจายและหักเงินเดือนของขาราชการครูใหแจงยืนยันการหักเงินเดือนและเงินไดรายเดือน  
ณ  ที่จายของผูกูยืมเพื่อชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเปนอันดับแรกหลังจากหักภาษีเงินไดและเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.)  แลวเปนประจําทุกเดือนจนกวาจะชําระหนี้ครบตามสัญญากูยืมเงิน 
       1.2  ให  ธ.ก.ส.  รวบรวมใบแจงหนี้จาก  ธ.ก.ส.  สาขาทุกสาขา  และจัดทําบัญชีรายชื่อผูกูยืม
พรอมจํานวนเงินที่ผูกูยืมตองชําระรายงวดตามใบแจงหนี้  โดยมีหนังสือนําสงใบแจงหนี้พรอมใบเสร็จรับเงิน
งวดที่ผานมาและรายละเอียดบัญชีรายชื่อผูกูยืมดังกลาวใหหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่เบิกจายและ          
หักเงินเดือนของผูกูยืม  ภายในวันที่  5  ของทุกเดือน   
       1.3  ใหหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่เบิกจายและหักเงินเดือนของขาราชการครูดําเนินการ     
หักเงินเดือนและเงินไดรายเดือน  ณ  ที่จายของผูกูยืมเพื่อสงชําระเงินทุนหมุนเวียนเปนอันดับแรกหลังจาก   
หักภาษีเงินไดและเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.)  ใหแก  ธ.ก.ส.  ตามใบแจงหนี้ในขอ  1.2  
โดยเครงครัด  โดยออกเปนเช็คสั่งจายเฉพาะในนามเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมหนังสือมีรายละเอียดการหักชําระหนี้ในแตละราย  รวมทั้ง
สาเหตุที่ไมสามารถหักชําระหนี้ได  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป   
       1.4  ให  ธ.ก.ส.  จัดพนักงานไปรับเช็คสั่งจายชําระหนี้  ณ  หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
เบิกจายและหักเงินเดือนของผูกูยืมทุกวันที่จายเงินเดือนของแตละเดือน  และใหนําเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  บัญชีที่  2  ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทันที  หากไมสามารถ
เก็บเงินชําระหนี้ไดครบทุกราย  ใหรายงานเปนหนังสือ  พรอมชี้แจงสาเหตุในแตละราย  ใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน  10  วันนับแตวันที่ไดรับเช็ค   
        ให  ธ.ก.ส.  แจงผลการรับชําระหนี้ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายในวันท่ี  10  
ของทุกเดือน  โดยจัดทําในลักษณะบัญชีลูกหนี้เงินกูรายบุคคล 
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 1.5  หากผูกูยืมในสังกัดโอนหรือยายหนวยงาน 
  (1)  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่ เบิกจายและ       
หักเงินเดือนของผูกูยืมแจงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ ธ.ก.ส. สาขา พรอมทั้งแจงหนวยงาน    
ตนสังกัดที่รับโอนหรือรับยายผูกูยืมทราบ  ภายใน  15  วันนับแตวันที่ตัดโอนเงินเดือน  เพื่อดําเนินการ     
หักเงินเดือนและเงินไดรายเดือนของผูกูยืมชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนโดยทันท ี 
  (2)  เมื่อ ธ.ก.ส. สาขาเดิม ไดรับเรื่องการแจงเกี่ยวกับการโอนยายจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด  ใหทําหนังสือแจง ธ.ก.ส. สาขาใหมที่รับผิดชอบ  เพื่อเรียกเก็บเงินชําระหนี้  
โดยใหปฏิบัติตามขอ 1.1 – 1.4  โดยเครงครัด 
 1.6  ในกรณีที่ขาราชการครูผูกูยืมมีเงินเดือนและเงินไดรายเดือนไมพอหัก  และหรือถูกศาลมีคําสั่ง
อายัดเงินเดือน  ใหหนวยงานตนสังกัดแจง  ธ.ก.ส.  ทราบ  ภายใน  7  วันนับแตวันที่หนวยงานตนสังกัดทราบ   

2.  กรณีขาราชการครูผูกูยมืผิดนัดไมชําระหนี้  แตยังคงสภาพเปนขาราชการครู  ใหดําเนินการดังนี้ 
 2.1  เมื่อตรวจสอบพบวา  ผูกูยืมผิดนัดไมชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให ธ.ก.ส. มีหนังสือ      
บอกกลาวผูกูยืมและผูค้ําประกัน ภายใน 30 วัน พรอมกับให ธ.ก.ส. มีหนาท่ีไปพบปะพูดคุยกับผูกูยืมเพ่ือแกไข
ปญหาเบื้องตน ภายใน 10 วันนับแตวันที่ไมไดรับชําระหนี้ 
 2.2  หากผูกูยืมและผูค้ําประกันยังคงไมชําระหนี้เปนระยะเวลา  2  งวดติดตอกัน  ให  ธ.ก.ส.  
มีหนังสือทวงถามไปยังผูกูยืมและผูค้ําประกันใหชําระหนี้งวดที่คางชําระตามกําหนด  พรอมทั้งแจงประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสวนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา โดยใหประธานหรืออนุกรรมการ   
ที่ประธานมอบหมาย ดําเนินการเรียกผูกูยืมมาสอบถามถึงเหตุผลของการไมชําระหนี้และแกไขปญหาใหผูกูยืม
แลวรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  โดยใหดําเนินการดังกลาว ภายใน 15 วัน 
 2.3  เมื่อปรากฏวาผูกูยืมผิดนัดชําระหนี ้ 2  งวดติดตอกัน และ  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามแลว 
ให ธ.ก.ส. แจงหนวยงานตนสังกัดใชสิทธิหักเงินเดือนและเงินไดรายเดือนของผูค้ําประกันตามหนังสือยินยอม 
ที่ผูค้ําประกันลงนามไว 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันอยูตางหนวยงานตนสังกัดกับผูกูยืม  ให ธ.ก.ส. มีหนังสือแจงการหักเงินเดือน
และเงินไดรายเดือน  ไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูค้ําประกัน 
 2.4  ภายใน  30  วันนับแตวันที่ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน          
สวนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการตามขอ  2.2 แลว  หากผูกูยืมและผูค้ําประกันไมชําระหนี้  
และไมสามารถหักเงินเดือนและเงินไดรายเดือนของผูค้ําประกันตามขอ 2.3   ให  ธ.ก.ส.  ดําเนินการบอกเลิก
สัญญาและเรียกคืนเงินกูยืมทั้งเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายใน  30  วัน  และให  ธ.ก.ส.  รายงานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  

3.  กรณีขาราชการครูผูกูยืมลาออก  ถูกปลดออก  ถูกไลออกจากราชการ หรือพนสภาพการเปนขาราชการครู 
ใหดําเนินการดังนี ้
 3.1  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดของผูกูยืมแจงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ ธ.ก.ส.  สาขาทราบ  ภายใน  7  วันนับแตวันที่มีคําสั่งใหผูกูยืมลาออก 
ถูกปลดออก  ถูกไลออก  หรือพนสภาพการเปนขาราชการครู   
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 3.2  ให  ธ.ก.ส.  มีหนังสือเรียกคืนเงินกูยืมทั้งเงินตนพรอมดอกเบี้ยจากผูกูยืมและผูค้ําประกัน
ภายใน  30  วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากตนสังกัดถึงการลาออก  ถูกปลดออก  ถูกไลออกหรือพนสภาพการเปน
ขาราชการครู  หรือนับแตวันที่  ธ.ก.ส.  ตรวจสอบพบการไมชําระหนี้ของผูกูยืม  เนื่องจากผูกูยืมลาออก     
ถูกปลดออก  ถูกไลออก  หรือพนสภาพการเปนขาราชการครู  พรอมสําเนาหนังสือทวงถามใหประธาน
คณะอนุกรรมการบร ิหารเง ินทุนหมุนเว ียนส วนราชการหร ือเขตพื้นที่การศึกษา  และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 สําหรับกรณีที่ขาราชการครูผูกูยืมลาออกจากราชการ  หรือขอโอนไปหนวยงานอื่น  ใหผูมีอํานาจ
สั่งอนุมัติดําเนินการใหขาราชการครูผูนั้นชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  ใหเสร็จสิ้นกอนอนุมัติใหลาออก        
จากราชการ  หรือขอโอนไปหนวยงานอื่น   
 3.3  หากผูกูยืมหรือผูค้ําประกันติดตอขอผอนผันการชําระหนี้  ให  ธ.ก.ส.  จัดการใหผูกูยืม
หรือผู ค้ําประกันยื ่นคําขอผอนผันการชําระหนี้  โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเปนตามแบบที่กําหนด  
(แบบ  สท. 4)  ทั้งนี้  ให ธ.ก.ส.  มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการผอนผันการชําระหนี้ตามการวิเคราะห
รายไดและรายจาย โดยมีเหตุผลอันสมควร  และจัดทํานิติกรรมสัญญาของลูกหนี้ดังกลาวใหครบถวน แลวแจงผล
การพิจารณาใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สวนราชการ  สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาหรือ
หนวยงานที่ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนนั้น ๆ  ภายใน  15  วัน  
เพื่อทราบ  และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป     
  3.4  หากผูกูยืมหรือผูค้ําประกันไมติดตอชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามหนังสือเรียกใหชําระหนี ้ 
ให  ธ.ก.ส.  เสนอเรื่องดังกลาวไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
  3.5  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกขอผอนผันการชําระหนี้แทนผูกูยืมหรือผูค้ําประกัน ใหนําความ
ในขอ  3.3  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

4.  กรณีขาราชการครูผูกูยืมเสียชีวิต  ใหดําเนินการดังนี้ 
 4.1  ใหหนวยงานตนสังกัดของผูกูยืมแจงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ  ธ.ก.ส.  สาขาในพื้นที่ที่เกี่ยวของทราบ  ภายใน  7  วันนับแตวันที่รูหรือ
ควรไดรูถึงการเสียชีวิตของผูกูยืม 
 4.2  ให  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามไปยังทายาทของผูกูยืมและผูค้ําประกันใหชําระหนี้เงินกูพรอม
ดอกเบี้ยทั้งหมด  ภายใน  30  วันนับแตวันท่ีผูกูยืมเสียชีวิต  หรือควรจะไดรูถึงการเสียชีวิตของผูกูยืม  พรอมทั้ง
สําเนาหนังสือทวงถามใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสวนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา  
และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 4.3  ภายใน  30 วันนับแตวันถึงกําหนดชําระตามหนังสือทวงถามในขอ 4.2  หากทายาท
ของผูกูยืมและผูค้ําประกันมิไดติดตอขอชําระหนี้  ให ธ.ก.ส. เสนอเรื่องพรอมความเห็น ไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือดําเนินการตอไป   
 4.4  หากทายาทของผูกูยืมและผูค้ําประกันติดตอขอผอนผันการชําระหนี้ให  ธ.ก.ส.  จัดการตาม
ขอ  3.3  โดยมิตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชา  
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 4.5  ใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสวนราชการหรือเขตพื้นที่
การศึกษาสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโดยดวน   
 ทั้งนี้  ไมวากรณีใด ๆ  ใหดําเนินการสงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน  
120  วันนับแตวันทีผู่กูยืมเสียชีวิต   
 4.6  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมิใชผูค้ําประกันและทายาทของผูกูยืมขอชําระหนี้แทนผูกูยืม
ใหนําความในขอ  4.4  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 4.7  ในกรณีที่ผูค้ําประกันเสียชีวิต  ให ธ.ก.ส. ดําเนินการใหผูกูยืมจัดหาผูค้ําประกันแทน       
ผูค้ําประกันเดิมที่เสียชีวิต   

5.  กรณีขาราชการครูผูกูยืมตกเปนบุคคลลมละลาย  ใหดําเนินการดังนี ้
 หากปรากฏวา  ผูกูยืมไดทําสัญญากูยืมกับ  ธ.ก.ส.  ไปแลว ผูกูยืมตกเปนบุคคลลมละลาย  โดยศาล 
มีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หากหนวยงานตนสังกัดไดรับแจงวา ผูกูยืม   
มีคําสั่งศาลใหถูกพิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  ใหดําเนินการแจง  ธ.ก.ส.  โดยดวนภายใน  
7  วัน  และให  ธ.ก.ส.  ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ที่เกี ่ยวของทั้งหมดเสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใน  30  วันนับตั้งแตวันท่ี  ธ.ก.ส.  รับแจงหรือไดตรวจสอบพบกรณีดังกลาว ทั้งนี้  ให  ธ.ก.ส.  
มีอํานาจดําเนินการเทาที่จําเปนในการยื่นขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย   
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