
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการช าระคืนเงินกู้และการเรียกคืนเงินกู้ยืม 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. 2564 

     

 โดยที่เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน
และเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืมเพ่ือส่งช าระหนี้คืน  ดังนั้น  เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับช าระคืนเงินกู้      
และการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส านักงาน ก.ค.ศ.)  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกอบกับ ข้อ  ๑๕ (๕)  และข้อ  ๒๖  ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช าระคืนเงินกู้
และการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ดังนี้ 

 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการช าระคืนเงินกู้และการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. 2564” 

 ข้อ  2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3 ให้ยกเลิกแนวทางและขั้นตอนการรับช าระหนี้และติดตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0206.8/1425 – 6 
ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ  4 ในประกาศนี้   
 “เงินทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
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 “หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  สถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา  ที่มีหน้าที่เบิกจ่าย
และหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 “ผู้กู้ยืม”  หมายความว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 “การรับช าระคืนเงินกู้ยืม”  หมายความว่า  การรับช าระหนี้และการหักเงินช าระหนี้คืนเงินกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 “การเรียกคืนเงินกูย้ืม”  หมายความว่า  การเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  กรณีผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันผิดนัดช าระหนี้ 
 “ธ.ก.ส.”  หมายความว่า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 “หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ 1 
วิธีการช าระคืนเงินกู้  

 ข้อ  5 การรับช าระคืนเงินกู้ยืม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ธ.ก.ส.  สาขาที่ท าสัญญาหรือสาขาตัวแทน  (สาขา  Agent)  มีหนังสือถงึหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม ให้หักเงินเดือนและเงินได้รายเดือน  ณ  ที่จ่ายของผู้กู้ยืมเพ่ือช าระหนี้
เงินทุนหมุนเวียนเป็นล าดับต้น  หลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)  แล้ว
เป็นประจ าทุกเดือนจนกว่าจะช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนครบถ้วน 
 (2) ธ.ก.ส.  สาขาตัวแทน  (สาขา Agent)  รวบรวมใบแจ้งหนี้จาก  ธ.ก.ส.  สาขาที่ท าสัญญา  
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้กู้ยืมพร้อมจ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมต้องช าระรายงวดตามใบแจ้งหนี้  โดยมีหนังสือน าส่งใบแจ้งหนี้
พร้อมใบเสร็จรับเงินงวดที่ผ่านมาและรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้กู้ยืมดังกล่าว  ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่าย
และหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม  ภายในวันที่  3  ของทุกเดือน  เว้นแต่กรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุด
ตามประเพณีให้นับวันแรกของวันท าการ 
 (3) หน่วยงานต้นสังกัด  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม  
ให้ด าเนินการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืม  โดยหัก  ณ  ที่จ่าย  เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เป็นประจ าทุกเดือน  ตามจ านวนเงินในใบแจ้งหนี้หรือเงื่อนไขการช าระหนี้ที่ก าหนดในสัญญากู้ยืม  โดยจ่ายเงิน 

/ผ่านระบบ… 
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ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (KTB  corporate  Online   
ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  เข้าบัญชีเงินฝาก  “ธ.ก.ส. สาขา ...  เพื่อรับช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”) 
 การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย  “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู” 
 (4) ธ.ก.ส.  รับช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เข้าบัญชีเงินฝาก  “ธ.ก.ส.  สาขา ...  
เพื่อรับช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”  หรือจัดพนักงานไปรับเช็คช าระหนี้  
ณ  หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือน  ณ  ที่จ่ายของผู้กู้ยืมในวันที่จ่ายเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือน  
และให้น าเข้าบัญชี  “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทันท ี

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บเงินช าระหนี้ได้ครบทุกราย  ให้รายงานเป็นหนังสือ  พร้อมชี้แจงสาเหตุในแต่ละราย  
ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายใน  10  วันนับแต่วันที่ครบก าหนดรับช าระหนี้ 
 ให้  ธ.ก.ส.  รายงานผลการรับช าระหนี้  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  
ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน  โดยจัดท าในลักษณะบัญชีลูกหนี้เงินกู้รายบุคคล 

 ข้อ 6 กรณีผู้กู้ยืมโอนหรือย้ายหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่เบิกจ่ายและหักเงินเดือนของผู้กู้ยืม  แจ้งส านักงาน ก.ค.ศ.
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ  ธ.ก.ส. สาขา ...  พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่รับโอนหรือรับย้าย
ผู้กู้ยืมทราบ  ภายใน  15  วันนับแต่วันที่ตัดโอนเงินเดือน  เพ่ือด าเนินการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืม
ช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนโดยทันท ี
 (2) เมื่อ  ธ.ก.ส.  สาขาเดิม  ได้รับเรื่องการแจ้งเกี่ยวกับการโอนหรือย้าย  จากหน่วยงานต้นสังกัด  
ให้ท าหนังสือแจ้ง  ธ.ก.ส.  สาขาใหม่ที่รับผิดชอบ  เพ่ือเรียกเก็บเงินช าระหนี้  โดยให้ปฏิบัติตาม  ข้อ  5  โดยเคร่งครัด 

ส่วนที่  2 
การเรียกคืนเงินกู้ยืม 

 ข้อ  7 กรณีผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้  แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) เมื่อตรวจสอบพบว่า  ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  ให้  ธ.ก.ส.  มีหน้าที่ประสาน  
ติดตาม  นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระหนี้  พร้อมกับให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน  
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ผิดนัด  

/(2) หากผู้… 
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 (2) หากผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันยังคงไม่ช าระหนี้เป็นระยะเวลา  2  งวดติดต่อกัน  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือ
ทวงถามไปยังผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้งวดที่ค้างช าระตามก าหนด  และไปเจรจากับผู้กู้ยืมเพ่ือแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งแจ้งประธานคณะอนุกรรมการ  โดยให้ประธานหรืออนุกรรมการที่ประธานมอบหมาย  ด าเนินการเรียกผู้กู้ยืม
มาสอบถามถึงเหตุผลของการไม่ช าระหนี้  และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้กู้ยืม  แล้วรายงานผลด าเนินการ
ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  โดยให้ด าเนินการดังกล่าว  ภายใน  15  วัน  
 (3) เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ยืมผิดนัดช าระหนี้  2  งวดติดต่อกัน  และ  ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามแล้ว  
ให้  ธ.ก.ส.  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดใช้สิทธิหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้ค้ าประกัน   โดยแนบส าเนา
หนังสือยินยอมให้หักเงินที่ผู้ค้ าประกันลงนามไว้ 
 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันอยู่ต่างหน่วยงานต้นสังกัดกับผู้กู้ยืม  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือแจ้งการหักเงินเดือน
และเงินได้รายเดือนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ค้ าประกัน  พร้อมแนบส าเนาหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
ของผู้ค้ าประกันไปด้วย 
 (4) ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ประธานคณะอนุกรรมการ  ด าเนินการตามข้อ  7  (2)  แล้ว  หากผู้กู้ยืม
และผู้ค้ าประกันไม่ช าระหนี้  และไม่สามารถหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้ค้ าประกันตามข้อ  7  (3)  
ให้  ธ.ก.ส.  ด าเนินการบอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้ยืม  ทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยภายใน  30  วัน  และให้  ธ.ก.ส.  
รายงานส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
 (5) ในกรณีที่ผู้กู้ยืมมีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนไม่พอหัก  และหรือถูกศาลมีค าสั่งอายัดเงินเดือน  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง  ธ.ก.ส.  ทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัดทราบ   

            ข้อ  8 กรณีผู้กู้ยืมลาออก  ถูกสั่งให้ออก ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  หรือพ้นสภาพ
การเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
             (1) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และ  ธ.ก.ส.  สาขาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่มีค าสั่งให้ผู้กู้ยืมลาออก  ถูกสั่งให้ออก  
ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  หรือพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2) เมื่อ  ธ.ก.ส.  ได้รับแจ้งตามข้อ  8  (1)  แล้วให้มีหนังสือเรียกคืนเงินกู้ยืม  ทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย
จากผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  รวมทั้งกรณีที่  ธ.ก.ส.  ตรวจสอบพบการไม่ช าระหนี้
ของผู้กู้ยืมด้วย  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้ประธานคณะอนุกรรมการ  และส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 (3) หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันติดต่อขอผ่อนผันการช าระหนี้  ให้  ธ.ก.ส.  จัดการให้ผู้กู้ยืมหรือ
ผู้ค้ าประกันยื่นค าขอผ่อนผันการช าระหนี้  โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นตามแบบที่ก าหนด  (แบบ  สท. 4) 
 

/ทั้งนี้  ให้... 
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ทั้งนี้  ให้  ธ.ก.ส.  มีอ านาจพิจารณาผ่อนผันการช าระหนี้  โดยด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันการช าระหนี้  โดยจัดท านิติกรรมสัญญาของผู้ยื่นค าขอดังกล่าวให้ครบถ้วน
แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอผ่อนผันช าระหนี้  ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 (4) หากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกันไม่ติดต่อช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามหนังสือเรียกให้ช าระหนี้  
(เรียกคืนเงินกู้)  ให้  ธ.ก.ส.  เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 (5) ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกขอผ่อนผันการช าระหนี้แทนผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ าประกัน  ให้น าความ
ในข้อ  8  (3)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
            (6) กรณีที่ผู้กู้ยืมลาออกจากราชการ  หรือขอโอนไปหน่วยงานอื่นที่ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้ผู้บังคับบัญชาประสานผู้มีอ านาจสั่งอนุมัติการลาออกจากราชการ  หรือให้โอน  ด าเนินการให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้
เงินทุนหมุนเวียนให้เสร็จสิ้น  ก่อนมีค าสั่งอนุมัติการลาออกจากราชการ  หรือให้โอน  

 ข้อ  9 กรณีผู้กู้ยืมเสียชีวิต  ให้ด าเนินการดังนี้ 
            (1) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมแจ้งส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และ  ธ.ก.ส.  สาขาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องทราบ  ภายใน  7  วันนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงการเสียชีวิตของผู้กู้ยืม 
 (2) ธ.ก.ส.  มีหนังสือทวงถามไปยังทายาทของผู้กู้ยืม  และผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ทั้งหมด  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต  หรือควรจะได้รู้ถึงการเสียชีวิตของผู้กู้ยืม  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือ
ทวงถามให้ประธานคณะอนุกรรมการ  และส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 (3) หากทายาทของผู้กู้ยืม  และผู้ค้ าประกันติดต่อขอผ่อนผันการช าระหนี้  ให้  ธ.ก.ส.  จัดการ
ตามข้อ  8 (3)  โดยมิต้องมีค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 (4) ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ค้ าประกันและทายาทของผู้กู้ยืม  ขอช าระหนี้แทนผู้กู้ยืม  
ให้น าความในข้อ  9  (3)  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 (5) ภายใน  30  วันนับแต่วันถึงก าหนดช าระตามหนังสือทวงถามในข้อ  9  (2)  หากทายาทของผู้กู้ยืม  
และผู้ค้ าประกันมิได้ติดต่อขอช าระหนี้  ให้  ธ.ก.ส.  มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้ไปยังทายาทของผู้กู้ยืม  
และผู้ค้ าประกัน  แล้วเสนอเรื่องไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป   
 ทั้งนี้  หากด าเนินการตาม  (1) – (5)  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ให้  ธ.ก.ส.  ด าเนินการส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ  ภายใน  120  วันนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต   

 ข้อ  10 กรณีท่ีผู้ค้ าประกันเสียชีวิต  ให้ด าเนินการดังนี้  
 (1) ธ.ก.ส.  ด าเนินการให้ผู้กู้ยืมจัดหาผู้ค้ าประกันแทนผู้ค้ าประกันเดิมที่เสียชีวิต  ภายใน  30  วัน  
นับแต่วันที่ทราบข้อมูล  โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่ต้องมีคุณสมบัติเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ค้ าประกันเดิม 
 

/(2) กรณ.ี.. 
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(2) กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันรายใหม่ได้  และผู้กู้ยืมผิดนัด  ให้บอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้
และด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 ข้อ  11 กรณีผู้กู้ยืมถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย  
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (1) กรณีหน่วยงานต้นสังกัดพบว่า  ผู้กู้ยืมถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือพิพากษา
ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้ด าเนินการแจ้ง  ธ.ก.ส.  เพ่ือด าเนินการตามข้อ  11  (2)  โดยด่วนที่สุด  และแจ้ง
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือด าเนินการขอรับช าระหนี้  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการแจ้งโดยด่วน
ภายใน  3  วัน   
 (2) กรณี  ธ.ก.ส.  ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดว่า  ผู้กู้ยืมถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  
หรือพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เสนอต่อส านักงาน ก.ค.ศ.  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ทั้งนี้  ให้  ธ.ก.ส.  มีอ านาจด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในการยื่นขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 

 ข้อ  12 กรณีผู้ค้ าประกันถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย      
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ  10   

 ข้อ  13 ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้  ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพิจารณา 

           ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 

 

 

               (นายสุภัทร  จ าปาทอง) 
                                              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                   ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
                   เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 


