
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือกำรให้บริกำร

กำรขอสินเชื่อโครงกำรสินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ 
ธนำคำรกรุงไทย/ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

ผู้ให้บริกำร  นำงสำววนิดำ  อัมพันธ์  กลุ่มอ ำนวยกำร 





 
 
 

คู่มือการให้บริการ 
 

โครงการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แก่บุคลากรของรัฐ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ธนาคารกรุงไทย) 

ตามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง  
บมจ. ธนาคารกรุงไทยกับ สพฐ. ตามบันทึกข้อตกลงเม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ 

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ อเนกประสงค์ แก่บุคลากรของรัฐ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ธนาคารกรุงไทย) 

แนวทางการปฏิบัติ และคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการตามโครงการฯ 
๑. ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒. แนบส าเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 3๐ % ของเงินเดือน (ไม่นับรวมรายได้อ่ืน เซ่น เงินวิทยฐานะ 

ค่าตอบแทน คา่เช่าบ้าน) (สูตร = เงินเดือน x 3๐ หารด้วย ๑๐๐ = เงินเดือนคงเหลือสุทธิ) 
๔. โรงเรียนจัดท าหนังสือน าส่งมาพร้อมเอกสาร และหนังสือรับรองการหักเงินเดือนตามแบบฟอร์มของ

ธนาคาร 
๔. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์แล้ว จัดท าบันทึกเสนอและหนังลือน าส่งถึงธนาคารกรุงไทย 

ให้ผู้มีอ านาจลงนาม เก็บหลักฐานไว้ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 
๖. ผู้ยื่นขอกู้เซนรับหนังสือไปด าเนินการที่ธนาคารด้วยตนเอง (หนังสือน าส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ฉบับ) 
๗. ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบเอกสาร และก าหนดวันจัดท าสัญญากู้เงิน 
๘. ธนาคารส่งยอดหักเงินช าระหนี้ ณ ที่จ่ายทุกเดือน ให้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ทุกเดือน (กลุ่ม

บริหารงาน การเงินและสินทรัพย์)



โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ (รหัสสวัสดิการ ๐๐๑ พ ๓๔๐๒๔๘) 

ขั้นตอนการท าข้อตกลง 

• หน่วยงานท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้สวัสดิการ
เพ่ือที่อยู่อาศัย ถึงธนาคาร 

• ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบพร้อมทั้งจัดส่งข้อตกลงให้เพ่ือ
ด าเนินการ ต่อไป 

หน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

• หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ใช้สิทธิ์ในการกูเ้งิน 
• เป็นผู้หักเงินเดือนข้าราชการเพ่ือส่งช าระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร 
• แจ้งให้ธนาคารทราบ เมื่อข้าราชการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ 

ระยะเวลาใหกู้้ 

• ระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓๐ ปี 
 

แนวทางและคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นกู้เงิน สินเชื่อสวัสดิการตามโครงการนี้ 

๑. โรงเรียนจัดท าหนังสือน าส่งมาพร้อม
เอกสาร ดังนี้  
๑.1 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
๑.2 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร) 

๒. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์แล้ว จัดท าบันทึกเสนอและหนังสือน าส่งถึงธนาคาร    
    อาคารสงเคราะห์ ให้ผู้มีอ านาจลงนาม เก็บหลักฐานไว้ที่ ลพป.อุบลราชธานี เขต ๑  
๓ ให้ผู้ยื่นกูเ้ซนรับหนังสือไปด าเนินการที่ธนาคารด้วยตนเอง (หนังสือน าส่ง ๑ ฉบับ) 
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Flow Chart การปฏิบัติงานการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กู้รับหนังสือเพ่ือด าเนินการที่ธนาคารด้วยตนเอง 

1   นาที 

10  นาที 

โรงเรียนจัดท ำหนังสือน ำส่ง  
พร้อมเอกสำรของผู้กู้ 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเงินเหลือสุทธิ 
- จัดท าบันทึกเสนอ หนังสือน าส่ง หนังสือรับรองการ 
  ผ่านสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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     หนังสือยินยอมหักเงินเดือน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1    
199  ถนนสุรศักดิ์                                    
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  34000                                                                                                                                                                       

                                                                     วันที่       เดือน                 2564 

 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
                    ข้าพเจ้า  .............................. ต าแหน่ง ................... โรงเรียน.......................... อ าเภอ............. จังหวัด
อุบลราชธานี ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจาก บมจ. ธนาคาร............... สาขา.............. จ านวน .................  บาท (.............) ยินยอม
ให้หัวหน้าการเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้า
สังกัด เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินไม่ว่าจะเป็นหนี้  เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์ แห่งหนี้และค่าเสียหายตามที่ปรากฏใน
สัญญากู้ได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้โดยไม่จ าเป็น ต้องบอกกล่าวให้ผู้ให้ค ายินยอมทราบล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย
หน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หัวหน้าการเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่หักเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงาน ที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้ธนาคารต่อไป  
 
 
 
                                                         ลงช่ือ................................................. ผู้ให้ค ายินยอม (ผู้กู้) 
                                       (...............................................) 
 
                                                                  ลงช่ือ...............................................  ผู้บังคับบัญชา 
                                                                        (..............................................) 
                                                      
            ลงชื่อ...............................................  พยาน (หัวหน้าการเงิน) 
                                                                           (...........................................) 
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หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน 
                               โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐ 

    ที่ ศธ  04183/                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                                                           
                  อุบลราชธานี เขต 1   199  ถนนสุรศักดิ์ 
                                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                                                                         วันที่      เดือน         2564 

    เรื่อง   ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐ ในสังกัด   
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   เรียน  ผู้จัดการธนาคาร........................  สาขา........................  

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีรายชื่อ 
   ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้กู้โครงการสินชื่อสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐในสังกัด  ส านักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด และมีเงินเดือนเหลือเพียงพอที่จะช าระหนี้   
                   ผู้ขอกู้ .......................... รับราชการ............. บรรจุเข้ารับราชการ .................. อัตราเงินเดือน  ............ บาท  
   มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   อุบลราชธานี เขต 1 ยินดีให้ความร่วมมือหักเงินเดือน และ/หรือค่าจ้างหรือเงินได้อ่ืน ๆ  ของผู้กู้ส่งช าระหนี้ให้ธนาคาร 
   ทุกเดือนจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  

                            ขอแสดงความนับถือ 
 

 



กลุ่มอ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร


