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ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2565 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุน เวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
ประกอบกับข้อ 15 (5) และ ข้อ 26 ของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนี้   
 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565” 
 2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 3. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริง
และบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
 4.1 เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอ่ืน
ตามกฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  4.2 เป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
 4.3 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันที่มีค าพิพากษาให้ช าระหนี้  
 5. จ านวนเงินให้กู้ยืม คนละไม่เกิน 500 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  
ผ่อนช าระคืนภายในก าหนด 12 ปี (144 งวด) ทั้งนี้  สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ าประกันต้องมีระยะเวลา
ไม่เกินอายุราชการคงเหลือของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี   
      6. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม  
 6.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. ข. และ ค. (1) 
  6.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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  6.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน 
  6.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ  วิริยะ  อุตสาหะ  มีความประพฤติดี 
  6.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องช าระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัด
ช าระหนี้มาก่อน หากเคยมีการผิดนัดช าระหนี้ การผิดนัดช าระหนี้นั้น ต้องมิใช่ความผิดของลูกหนี้หรือเป็นพฤติการณ์  
ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ 
  6.6 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  6.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย  หรือมีค าสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ 
 7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กู้ยืมเงินต้องจัดให้มีหลักประกันการกู้ยืม ดังนี้ 
  7.1 กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์  
   ทรัพย์ที่น ามาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่า (ตามหลักฐานเอกสารการประเมินราคา
ทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นปัจจุบัน) ไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืม โดยจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 
   7.1.1 ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนด หรือ น.ส. 3 ก หรืออาคารชุด 
ที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยจดทะเบียนจ านองไว้เป็นหลักประกัน  
   7.1.2 พันธบัตรรัฐบาล โดยส่งมอบพันธบัตรรัฐบาล และท าหนังสือจ าน าไว้ที่ ธ.ก.ส. 
  7.2 กรณีค้ าประกันด้วยบุคคล ผู้ค้ าประกันจะต้อง 
   7.2.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   7.2.2 มีอัตราเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 25,000 บาท   
                - กรณีกู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ค้ าประกัน 2 คน      
       - กรณีกู้ยืมมากกว่า 300,000 บาท ขึ้นไป ผู้ค้ าประกัน 3 คน 
   ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันจะค้ าประกันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเกินกว่า 3 คน มิได้ 
 8. การจ่ายเงินกู้ยืมให้จ่ายแก่เจ้าหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กู้ยืมโดยตรง 
และถือว่าเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้นั้นเป็นเงินของผู้กู้ยืมที่ต้องช าระคืน โดยจัดท าบันทึกการรับเงินกู้ยืมและการรับช าระหนี้
ของเจ้าหนี้ผู้กู้ยืม ตามแบบบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
 9. วิธีการกู้ยืมเงินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอกู้ยืมด าเนินการ ดังนี้   
  9.1 กรอกแบบค าขอกู้ยืม (แบบ ทป.1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ค าขอกู้ยืมแล้วยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
     9.2 แนบเอกสารแสดงรายการรับ - จา่ยเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน 
  9.3 ผู้กู้ยืมต้องแสดงรายการภาระหนี้สิน โดยการรับรองจากเจ้าหนี้ หรือใบเสร็จ
ช าระหนี้เงินกู้ฉบับปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 10. เมื่อด าเนินการตามข้อ 9 แล้วให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
  10.1 ตรวจสอบและพิจารณาค าขอกู้ยืม เหตุผลและล าดับความจ าเป็นในการขอกู้ยืม 
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืม และต้องรับรองว่าจะก ากับติดตามการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ยืมช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือไม่ให้เกิดหนี้ค้างช าระในอนาคต 
    10.2 ลงนามในแบบค าขอกู้ยืม ก่อนส่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีท่ีผู้กู้ยืมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้บุคคลดังกล่าว
รับรองตัวเอง 
 11. ให้ส่วนราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีค าขอกู้ยืมด าเนินการ ดังนี้    
  11.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์
ค าขอกู้ยืม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบค าขอกู้ยืม 
  11.2 จัดส่งส าเนาค าขอกู้ยืมให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด 
หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์สถานภาพ
ทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ขอกู้ยืม ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี   
  11.3 ส่วนราชการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดล าดับความจ าเป็นการขอกู้ยืม
พร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบ และฝ่ายเลขานุการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ     
  11.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดล าดับความจ าเป็น
การขอกู้ยืมพร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบ และจัดท าวาระการประชุมส่งฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร   
  11.5 ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และจัดส่งรายงานการประชุม เอกสารหลักฐานประกอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มคี าขอกู้ยืม 
  11.6 แจ้งผลการพิจารณา พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจสอบ   
  11.7 เมื่อได้รับผลการตรวจสอบจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอกู้ยืมทราบ พร้อมส่งบัญชีรายชื่อและเอกสารเฉพาะของผู้ได้รับการอนุมัติ
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี เพ่ือจัดท าสัญญากู้ยืมต่อไป  
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  11.8 จัดท าทะเบียนข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการตรวจสอบและติดตาม
การช าระหนี้ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารส าเนาค าขอกู้ยืม (เฉพาะรายที่ได้รับอนุมัติ) ส าเนาสัญญากู้ยืมและ
ส าเนาสัญญาค้ าประกัน  ตลอดทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น เช่น มติที่ประชุมหรือ
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีที่พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติการกู้ยืม   
  11.9 ประสานงานและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 12. ให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ด าเนินการ ดังนี้ 
  12.1 พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม วงเงินให้กู้ยืม จ านวนงวดที่ส่งช าระหนี้ ทั้งนี้  
จ านวนงวดการส่งช าระหนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมยังคงรับราชการอยู่  
  12.2 พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดิน 
  12.3 ในการด าเนินงานตามข้อ 12.1 และข้อ 12.2 คณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
อาจตั้งคณะท างานเพื่อท าการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารค าขอกู้ยืม  
ตลอดทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผลความจ าเป็นของผู้ขอกู้ยืม  
เพ่ือประกอบการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการก็ได้ 
 13. ให้ส่วนราชการ หรือส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ด าเนินการ ดังนี้ 
  13.1 ก ากับดูแลหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการหักเงินเดือนและเงินได้รายเดือนของผู้กู้ยืม โดยหัก ณ ที่จ่าย เป็นประจ าทุกเดือน
เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้ค้างช าระ ตามจ านวนเงินในใบแจ้งหรือเงื่อนไขการช าระหนี้ ที่ก าหนดในสัญญากู้ยืม
เพื่อช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน โดยออกเป็นเช็คสั่งจ่ายเฉพาะในนาม “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู” หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขา ผ่านระบบ KTB Corporate  Online 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือส่งช าระหนี้คืนเข้าบัญชี “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” 
ของส านักงาน  ก.ค.ศ. 
  13.2 ตรวจสอบ ติดตาม และประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัด  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือเร่งรัดติดตามการช าระหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัดที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งพิจารณาแก้ปัญหาการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย     
  13.3 ประสานการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 14. ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด าเนินการ ดังนี้ 
  14.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  
ของผู้ขอกู้ยืม ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
  14.2 แจ้งนัดหมายผู้กู้ยืมเพ่ือเตรียมการจัดท าสัญญากู้ยืม สัญญาค้ าประกัน  หลังจาก
ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  14.3 จัดท าสัญญากู้ยืม  สัญญาค้ าประกัน  จ่ายเงินกู้ยืม และจัดเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานต้นฉบับจริงที่เก่ียวกับการกู้ยืม 
  14.4 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้จั ดท าหลักฐาน
สัญญาดังกล่าวตามข้อ 14.3 ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งท าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการหักเงินเดือน
ของผู้กู้ยืม ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน 
  14.5 รับช าระหนี้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามข้อ 14.4 ทุกวันที่
จ่ายเงินเดือนของแต่ละเดือนและน าเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู บัญชี 2 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยทันที หากไม่สามารถรับช าระหนี้ได้ให้รายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ 
  14.6 ด าเนินการและรับผิดชอบภารกิจตามบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือมอบอ านาจ 
 15. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ หรือมีกรณีที่จะขอยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  
ให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี น าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ูพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
     

                              ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2565 

 
 

     (นายสุภัทร จ าปาทอง) 
                                                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                      ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
                                            เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 


