
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
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การขอหนังสือรับรองสิทธ์ิ  

การขอสินเช่ือโครงการสินเช่ือสวัสดิการอเนกประสงค แกบุคลากรของรัฐ สังกัด สพฐ. 

(ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห และทุกสถาบันการเงิน)

โรงเรยีนจัดทําหนังสือนํา
สง่มาพรอ้มเอกสารของผู้กู้

ดังนี�

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสาร 
และ

ตรวจสอบรายได้คงเหลือ 30 %

สลิปเงินเดือน เดือนล่าสดุ 
3 เดือนยอ้นหลัง 

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง

จัดทําบนัทึกขอ้ความเสนอ
หนังสอืนําสง่ธนาคารกรุงไทย
สาขาที�ผู้กู้แจ้งความประสงค์

บนัทึกขอ้ความเสนอ
ผอ.สพม.อบอจ ( 5 นาท ี)

แจงใหผูย่ืนกู

มารับเอกสาร

ผู้ยื�นกู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร

พรอ้มเซ็นรบัเอกสาร

หนังสอืยนิยอมให้หักเงินเดือน 
จากธนาคาร  2  ฉบบั

ตารางคํานวณรายได้คงเหลือ
30%

( 5 นาท ี)

งานสวสัดิการและสวสัดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : สพม.อบอจงานสวสัดิการและสวสัดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : สพม.อบอจ
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ผู้รบัผิดชอบ : นางสาวสุกานดา สายสมยา เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่ : 082-7466561



 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเอกสารที่ตอ้งเตรียมมา 
ธนาคารกรุงไทย 
1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิการกู้ จากธนาคาร 
3. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน จากธนาคาร 

4. ตารางคำนวณรายได้คงเหลือ 30% 

5. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของ สพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 
หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

ธนาคารออมสิน 

1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้สินเชื่อของธนาคารออมสิน จากธนาคาร 
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของ สพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการแบบไม่มีเงินฝาก แสดงรายละเอียดการกู้จากธนาคาร ธอส. 
(ระบุชื่อ-สกุลผู้กู้ สังกัดโรงเรียน วงเงินกู้ และงวดผ่อนชำระ)  
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของ สพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

การขอหนังสือรับรองสทิธิ์ การขอสินเชือ่โครงการสินเชื่อสวสัดิการอเนกประสงค์ 

ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอาคารสงเคราะห ์



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด (ออมบน) 
1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้เงินจากสหกรณ์  
3. บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงิน กู้สามัญ / กู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (จากสหกรณ์)  
4. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของ สพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด (ออมล่าง) 
1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้เงินจากสหกรณ์ 
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของ สพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

หมายเหตุ บันทึกข้อความ ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เซ็นมาให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง การคำนวณรายไดค้งเหลือ 30% 

ลูกค้าราย  นางสาว ก.     สังกัดโรงเรียน สพม.อบอจ 
รายได้ เงินเดือน     26,080.00   (1) (ตามจริง) 
 เงินตำแหน่ง      - 
 วิทยฐานะ       3,500.00   (2) (ตามจริง) 
  รวมรายได้จากเงินเดือน  29,580.00   (1)+(2) 
หัก ภาษ ี         100.00    (3) (ตามจริง) 
 กบข./กสจ.         782.00    (4) (ตามจริง) 
 ช.พ.ค.         614.00    (5) (ตามจริง) 
 ช.พ.ส.       
 ก.ย.ศ.       1,250.00   (6) (ตามจริง) 
 สหกรณ์สามัญ  
 ธอส. 
 ธกส. 
 ธ.กรุงไทย     13,400.00   (7) (ตามจริง) 
 ธ.ออมสิน 
   รวมหัก   16,140 (8) 
  เงินเดือนคงเหลือสุทธิ  29,580-16,140 ( (1+2) –(8) ) 
       = 13,440.00 (9) 
รายการบวกกลับเป็นรายได้ เนื่องจากกู้เพื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 ธ.กรุงไทย (ปิดหนี้)   13,400.00  (10) 
  รวมรายการบวกกลับรายได้  
  เงินเดือนคงเหลือสุทธิ (9)+(10) 26,840.00   
ภาระผ่อนชำระในการกู้ครั้งนี้         12,200.00   (ตามที่กู้จริง)  
  คงเหลือเงินเดือนสุทธิ        14.640.00    
 
รายได้คงเหลือ 30% ต้องไม่ต่ำกว่า   7,824.00   (เงินเดือน x 30%) ไม่รวมวิทยฐานะและค่าตอบแทน 
รายได้คงเหลือหลังหักภาระหนี้สุทธิ        14.634.00    (ตามจริง) 
ผ่านเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ 30% 
 
หมายเหตุ  แบบคำนวณรายได้คงเหลือ 30% เป็นเอกสารที่ทางธนาคารออกให้ และธนาคารลงนามรับรอง 
 
 
 



 
                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ งานสวัสดิการฯ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
ที ่ ศธ 04๓๕๑/.....................                              วันที่................................................................................... 
เรื่อง การกู้เงิน   (   )  สวัสดกิารสินเชื่อไม่มีเงินฝาก  (   )  บ้าน ธอส. กบข. ครั้งที่ ............  (   ) กรุงไทยธนวัฎ   
      (   ) สวัสดิการเอนกประสงค์   (   ) ชพค. ,ชพส.   (   ) อ่ืนๆ............................................. 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
              ด้วยข้าพเจ้า...............................................................ตำแหน่ง .................................... .............สังกัด 
(สพม.อบอจ/โรงเรียน) ..................................... อำเภอ............................................จังหวัด .......................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................................................... ....................................................  
(     )   ผู้กู ้    (     )   ผู้ค้ำประกัน ให้แก่.............................................................................................................  
(     )   เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เลขท่ี ................................................................... 
(     )   ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
รับราชการเมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ. ..............ขณะนี้ได้รับเงินเดือนเดือนๆละ.........................บาท 
รวมรายรับ.........................บาท(รวมวิทยฐานะ/ค่าครองชีพ)  รายจ่ายเดือนละ.........................บาท  
หักค่าใช้จ่ายหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือสุทธิ.........................บาท ซึ่ง  มากกว่า 30%  น้อยกว่า 30% ของรายได้  
มีความประสงคข์อรับหนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการกู้เงิน  
โครงการ  (    ) สวัสดิการสินเชื่อไม่มีเงินฝาก (    ) บ้าน ธอส. กบข. ครั้งที่........... (   ) กรุงไทยธนวัฎ    
(    ) ชพค. ,ชพส.  (    ) สวัสดิการเอนกประสงค์  (    ) อื่นๆ ............................................................. 
จำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้.............................บาท และส่งชำระต่องวด..............................บาท  
การกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการกู้เงินคือ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง  
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอรับรองว่าเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
 
                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้ขอ 
                      (....................................................) 
       ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา/ผอ.ร.ร. 
            (.....................................................) 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            ความเห็นผอ.กลุ่มการเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน 
       อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
          ตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนตามเสนอ                     ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน 
                                                                                    เห็นควรลงนามรับรอง 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที ่                ลงชื่อ.................................................. 
    วันที่............./.................../...........                                           (.........................................................)              
ลงชื่อ.................................................ผู้อำนวยการกลุ่ม                         วันที.่.........../................../.............                                                
    วันที่............/................../............. 
 

                                   ความเห็นผอ.สพม.อบอจ / รองผอ.สพม.อบอจ 
     ชอบ 

      ลงนามแล้ว ....................................................................... ......................... 
ลงชื่อ...................................................................  

(.........................................................)               

………. /………… 



 

 

 



 



 

 



 

 


