
 
 

 
แนวทางและข้ันตอนการรับช าระหนี้และติดตามหนี้เงินกู้ยืม 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0206.8/1425  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559) 

_______________________ 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ   
การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ด้วยการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า  น าไปช าระหนี้ที่มีอยู่  โดยก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนส่งช าระหนี้คืน  ดังนั้น  เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับช าระหนี้  และติดตามหนี้เงินกู้ยืมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส านักงาน ก.ค.ศ.  ธนาคาร           
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการรับช าระหนี้
และติดตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน      
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 
 

1.  กรณีการรับช าระหนี้รายงวดตามปกติ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1.1  ก่อนจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืม  ให้  ธ.ก.ส.  สาขาในท้องที่ที่ท าสัญญามีหนังสือถึงหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของข้าราชการครูให้แจ้งยืนยันการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือน 
ณ  ที่จ่ายของผู้กู้ยืมเพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรกหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)  แล้วเป็นประจ าทุกเดือนจนกว่าจะช าระหนี้ครบตามสัญญากู้ยืมเงิน 
       1.2  ให้  ธ.ก.ส.  รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก  ธ.ก.ส.  สาขาทุกสาขา  และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้กู้ยืม
พร้อมจ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมต้องช าระรายงวดตามใบแจ้งหนี้  โดยมีหนังสือน าส่งใบแจ้งหนี้พร้อมใบเสร็จรับเงิน
งวดทีผ่่านมาและรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้กู้ยืมดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือน
ของผู้กู้ยืม  ภายในวันที่  5  ของทุกเดือน   
       1.3  ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของข้าราชการครูด าเนินการ 
หักเงินเดือนและเงินได้รายเดือน  ณ  ที่จ่ายของผู้กู้ยืมเพ่ือส่งช าระเงินทุนหมุนเวียนเป็นอันดับแรกหลังจาก    
หักภาษีเงินได้และเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)  ให้แก่  ธ.ก.ส.  ตามใบแจ้งหนี้ในข้อ  1.2  
โดยเคร่งครัด  โดยออกเป็นเช็คสั่งจ่ายเฉพาะในนามเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมหนังสือมีรายละเอียดการหักช าระหนี้ในแต่ละราย  รวมทั้ง
สาเหตุที่ไม่สามารถหักช าระหนี้ได้  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป   
       1.4  ให้  ธ.ก.ส.  จัดพนักงานไปรับเช็คสั่งจ่ายช าระหนี้  ณ  หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมทุกวันที่จ่ายเงินเดือนของแต่ละเดือน  และให้น าเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  บัญชีที่  2  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทันที  
หากไม่สามารถเก็บเงินช าระหนี้ได้ครบทุกราย  ให้รายงานเป็นหนังสือ  พร้อมชี้แจงสาเหตุในแต่ละราย  
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน  10  วันนับแต่วันที่ได้รับเช็ค  ให้  ธ.ก.ส.  แจ้งผลการรับช าระหนี้
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน  โดยจัดท าในลักษณะบัญชีลูกหนี้
เงินกู้รายบุคคล 
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 1.5  หากผู้กู้ยืมในสังกัดโอนหรือย้ายหน่วยงาน 
  (1)  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและ 
หักเงินเดือนของผู้กู้ยืมแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ ธ.ก.ส. สาขา พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน    
ต้นสังกัดที่รับโอนหรือรับย้ายผู้กู้ยืมทราบ  ภายใน  15  วันนับแต่วันที่ตัดโอนเงินเดือน  เพื่อด าเนินการ     
หักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืมช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนโดยทันที  
  (2)  เมื่อ ธ.ก.ส. สาขาเดิม ได้รับเรื่องการแจ้งเกี่ยวกับการโอนย้ายจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด  ให้ท าหนังสือแจ้ง ธ.ก.ส. สาขาใหม่ที่รับผิดชอบ  เพ่ือเรียกเก็บเงินช าระหนี้  
โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.4  โดยเคร่งครัด 
 1.6  ในกรณีท่ีข้าราชการครูผู้กู้ยืมมีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนไม่พอหัก  และหรือถูกศาลมีค าสั่ง
อายัดเงินเดือน  ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง  ธ.ก.ส.  ทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัดทราบ   

2.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้  แต่ยังคงสภาพเป็นข้าราชการครู  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1  เมื่อตรวจสอบพบว่า  ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให้ ธ.ก.ส. มีหนังสือบอก
กล่าวผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน ภายใน 30 วัน พร้อมกับให้ ธ.ก.ส. มีหน้าที่ไปพบปะพูดคุยกับผู้กู้ยืมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับช าระหนี้ 
 2.2  หากผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันยังคงไม่ช าระหนี้เป็นระยะเวลา  2  งวดติดต่อกัน  ให้  ธ.ก.ส.  
มีหนังสือทวงถามไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้งวดที่ค้างช าระตามก าหนด  พร้อมทั้งแจ้งประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ประธานหรืออนุกรรมการ   
ที่ประธานมอบหมาย ด าเนินการเรียกผู้กู้ยืมมาสอบถามถึงเหตุผลของการไม่ช าระหนี้และแก้ไขปัญหาให้ผู้กู้ยืม
แล้วรายงานให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  โดยให้ด าเนินการดังกล่าว ภายใน 15 วัน 
 2.3  เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ยืมผิดนัดช าระหนี้  2  งวดติดต่อกัน และ  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามแล้ว 
ให้ ธ.ก.ส. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดใช้สิทธิหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้ค้ าประกันตามหนังสือยินยอม 
ที่ผู้ค้ าประกันลงนามไว้ 
 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันอยู่ต่างหน่วยงานต้นสังกัดกับผู้กู้ยืม  ให้ ธ.ก.ส. มีหนังสือแจ้งการหักเงินเดือน
และเงินได้รายเดือน  ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ค้ าประกัน 
 2.4  ภายใน  30  วันนับแต่ว ันที ่ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน   
ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตามข้อ  2.2 แล้ว  หากผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันไม่ช าระหนี้  
และไม่สามารถหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้ค้ าประกันตามข้อ 2.3   ให้  ธ.ก.ส.  ด าเนินการบอกเลิก
สัญญาและเรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน  30  วัน  และให้  ธ.ก.ส.  รายงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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3.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมลาออก  ถูกปลดออก  ถูกไล่ออกจากราชการ หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู 
ให้ด าเนินการดังนี ้
 3.1  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ ธ.ก.ส.  สาขาทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่มีค าสั่งให้ผู้กู้ยืมลาออก
ถูกปลดออก  ถูกไล่ออก  หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู   
 3.2  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือเรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน
ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดถึงการลาออก  ถูกปลดออก  ถูกไล่ออกหรือพ้นสภาพการเป็น
ข้าราชการครู  หรือนับแต่วันที่  ธ.ก.ส.  ตรวจสอบพบการไม่ช าระหนี้ของผู้กู้ยืม  เนื่องจากผู้กู้ยืมลาออก     
ถูกปลดออก  ถูกไล่ออก  หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู  พร้อมส าเนาหนังสือทวงถามให้ประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา  และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 ส าหรับกรณีที่ข้าราชการครูผู้กู้ยืมลาออกจากราชการ  หรือขอโอนไปหน่วยงานอื่น  ให้ผู้มีอ านาจ
สั่งอนุมัติด าเนินการให้ข้าราชการครูผู้นั้นช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  ให้เสร็จสิ้นก่อนอนุมัติให้ลาออก
จากราชการ  หรือขอโอนไปหน่วยงานอื่น   
 3.3  หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันติดต่อขอผ่อนผันการช าระหนี้   ให้  ธ.ก.ส.  จัดการให้ผู้กู้ยืม
หรือผู้ค้ าประกันยื่นค าขอผ่อนผันการช าระหนี้  โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นตามแบบที่ก าหนด  
(แบบ  สท. 4)  ทั้งนี้  ให้ ธ.ก.ส.  มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการช าระหนี้ตามการวิเคราะห์
รายได้และรายจ่าย โดยมีเหตุผลอันสมควร  และจัดท านิติกรรมสัญญาของลูกหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วน แล้วแจ้งผล
การพิจารณาให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนนั้น ๆ  ภายใน  15  วัน  
เพ่ือทราบ  และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     
  3.4  หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันไม่ติดต่อช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามหนังสือเรียกให้ช าระหนี้  
ให้  ธ.ก.ส.  เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
  3.5  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกขอผ่อนผันการช าระหนี้แทนผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกัน ให้น าความ
ในข้อ  3.3  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

4.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมเสียชีวิต  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ  ธ.ก.ส.  สาขาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรได้รู้ถึงการเสียชีวิตของผู้กู้ยืม 
 4.2  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามไปยังทายาทของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยทั้งหมด  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต  หรือควรจะได้รู้ถึงการเสียชีวิตของผู้กู้ยืม  พร้อมทั้ง
ส าเนาหนังสือทวงถามให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 4.3  ภายใน  30 วันนับแต่วันถึงก าหนดช าระตามหนังสือทวงถามในข้อ 4.2  หากทายาท
ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันมิได้ติดต่อขอช าระหนี้  ให้ ธ.ก.ส. เสนอเรื่องพร้อมความเห็น  ไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือด าเนินการต่อไป   

/4.4  หากทายาท... 
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 4.4  หากทายาทของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันติดต่อขอผ่อนผันการช าระหนี้ให้  ธ.ก.ส.  จัดการตาม
ข้อ  3.3  โดยมิต้องมีค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
 4.5  ให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือ เขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโดยด่วน   
 ทั้งนี้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้ด าเนินการส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน  
120  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต   
 4.6  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ค้ าประกันและทายาทของผู้กู้ยืมขอช าระหนี้แทนผู้กู้ยืม
ให้น าความในข้อ  4.4  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 4.7  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันเสียชีวิต  ให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการให้ผู้กู้ยืมจัดหาผู้ค้ าประกันแทน       
ผู้ค้ าประกันเดิมที่เสียชีวิต   

5.  กรณีข้าราชการครูผู้กู้ยืมตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ด าเนินการดังนี ้
 หากปรากฏว่า  ผู้กู้ยืมได้ท าสัญญากู้ยืมกับ  ธ.ก.ส.  ไปแล้ว ผู้กู้ยืมตกเป็นบุคคลล้มละลาย  โดยศาล 
มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับแจ้งว่า ผู้กู้ยืม   
มีค าสั่งศาลให้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ด าเนินการแจ้ง  ธ.ก.ส.  โดยด่วนภายใน  
7  วัน  และให้  ธ.ก.ส.  ด าเนินการรวบรวมเอกสาร  ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันที่  ธ.ก.ส.  รับแจ้งหรือได้ตรวจสอบพบกรณีดังกล่าว ทั้งนี้  ให้  ธ.ก.ส.  
มีอ านาจด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในการยื่นขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย   
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