
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ว่าดว้ยการบรหิารเงนิทุนหมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สนิข้าราชการครู 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2540  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ต่อมามีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕8  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึงเห็นสมควรก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕8  
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลังจึงก าหนดข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“เงินทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
“ข้าราชการครู”  หมายความว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามมาตรา  38  ก.  ข.  และ  ค.  (1)   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู   
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
ขอ้ 4 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มไิดก้ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ขอท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ข้อ 7 ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน  ชื่อว่า  “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู”  อยู่ในส านักงาน  ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 
ทุนหมุนเวียนส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ข้อ 8 เงินทุนหมุนเวียน  ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๒) เงินที่ได้รับจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๓) เงินที่ได้รับช าระคืนจากผู้กู้ยืม 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
(๕) ดอกผลที่ได้รับจากการฝากเงินทุนหมุนเวียน     
(๖) รายรับอื่น ๆ 
ข้อ 9 เงินทุนหมุนเวียนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จ่ายให้ข้าราชการครูที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(๒) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 
การใช้จ่ายเงินตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารเงินทนุหมนุเวียน 

 
 

ข้อ 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”  ประกอบด้วย   

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  และเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  เป็นกรรมการ   
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง  จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน   เศรษฐศาสตร์   
การลงทุน  กฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ให้ผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  มอบหมายเจ้าหน้าที่
ส านักงาน  ก.ค.ศ.  จ านวนไม่เกิน  2  คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท า  โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นใดไล่ออก  ปลดออก  
ให้ออกจากงาน  หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   

(7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการ  
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมือง   

(8) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   
ข้อ 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี   
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  

มีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน   
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ื อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ 13 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย   
(๒) ลาออก   
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่

มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ   
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  11 
ข้อ 14 การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉยัชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอืเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง  ในการลงคะแนน

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 15 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ก าหนดนโยบาย  ก ากับดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน   
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปีของเงินทุนหมุนเวียน 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑



(3) พิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืม  การผ่อนผันการช าระหนี้   การปรับปรุงโครงสร้างหนี้   
และการประนอมหนี้ 

(4) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้อ านวยการ  พนักงานทุนหมุนเวียน  และลูกจ้าง
ทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

(5) ก าหนดระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับนี้ 

(6) พิจารณาตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
(7) พิจารณาและก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
(8) ก ากับ  ดูแล  และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(9) แต่งตั้งผู้อ านวยการ   

(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่คณะกรรมการแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุม

หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 
ตามผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

หมวด  3 
การบริหารจัดการ 

 
 

ข้อ 17 ให้ มีส านั กบริหารเงินทุนหมุน เวียน   อยู่ ในส านั กงาน   ก.ค .ศ .  ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นส านักงานเลขานุการ  รับผิดชอบงานธุรการ  และสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียน 
(3) จัดท างบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปี  และแผนการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 
(5) ด าเนินการด้านกฎหมายและคดีของเงินทุนหมุนเวียน 
(6) เสนอแนะในการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  ตลอดจน

การก าหนดค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้อ านวยการ  พนักงานทุนหมุนเวียน  
และลูกจ้างทุนหมุนเวียน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ก าหนด 
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(7) เสนอแนะในการออกระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

(8) ก ากับ   ดูแล   และติดตามการด า เนินงานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ เป็น ไป 
ตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อบังคับนี้  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ 18 ให้ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน  มีโครงสร้างและอัตราก าลังตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   
ข้อ 19 ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่ง  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดส านักงาน  ก.ค.ศ.  หรือ

บุคคลภายนอกที่ ได้รับการสรรหาตามข้อ   21  ท าหน้าที่บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ เป็นไป 
ตามวัตถุประสงคข์องเงินทุนหมุนเวียน  เป็นผู้บังคับบญัชาพนกังานทุนหมุนเวยีนและลูกจา้งทุนหมุนเวียน  
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ ผู้อ านวยการที่มาจากการสรรหา  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์   
(3) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของเงินทุนหมุนเวียน 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่   
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการ  

หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ไม่เป็น  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(9) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การมหาชนในวันที่มีการ

แต่งตั้ง 
(10) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในวันที่มี
การแต่งตั้ง 

ทั้งนี้  คุณสมบัติอื่นของผู้อ านวยการให้เป็นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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ข้อ ๒๑ ในการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้อ านวยการ   ให้ คณะกรรมการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ  สรรหาคณะหนึ่งจ านวนไม่เกินห้าคน  ท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน  และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้อ านวยการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนหรือลูกจ้าง  
ทุนหมุนเวียน  และต้องเป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เงินทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 

ข้อ ๒๒ ผู้อ านวยการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี   
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ข้อ ๒3 การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  เงื่อนไขในการจ้าง  การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้อ านวยการที่ได้รับการสรรหา   
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการก าหนด   โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

การท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการ  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง   
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๒4 ส าหรับผู้อ านวยการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๒5 เมื่อผู้อ านวยการต้องพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ

แต่งตั้งผู้อ านวยการขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่ง  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่
ผู้อ านวยการนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้อ านวยการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  ซึ่งมีผลการท างานดี   
มีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่เงินทุนหมุนเวียน  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยไม่ต้องด าเนินการสรรหาก็ได้  ทั้งนี้  จะจ้างเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

หมวด  ๔ 
การให้กู้ยมื  การจา่ย  การช าระคนื  และการเรียกคืนเงนิกู้ยืม 

 
 

ข้อ 26 การให้กู้ยืม  อัตราดอกเบีย้  ค่าปรับ  การท าสัญญากู้ยืม  หลักประกัน  การจ่ายเงินกู้  
การช าระคืนเงินกู้  การเรียกคืนเงินกู้  การผ่อนผันการช าระหนี้  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  และการประนอมหนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒7 ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับนี้
ให้น าระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์และวิธีการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
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เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   พ.ศ.  2558  ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ 
ไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัด  หรือแย้งกับข้อบังคับนี้   

การใดที่ได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2558  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  จนกว่าจะได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังใหม่   

ข้อ ๒8 การกู้ยืมเงินและค้ าประกันเงินทุนหมุนเวียนซึ่งด าเนินการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 
ใช้บังคับให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ก็ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  และให้ถือว่าเป็น 
การด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒9 การใดที่เคยด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร  
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2558  ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้  และมิได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้จะด าเนินการต่อไปได้ประการใด  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

การุณ  สกุลประดิษฐ ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมนุเวียน 
เพื่อแก้ไขปญัหาหนี้สนิขา้ราชการครู 
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