
นักจัดการงานทั�วไปปฏิบัติการ  กลุ่มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ

จัดทําโดย
ปฏิคม สุขสําราญ



คูมืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
นายปฏิคม  สุขสำราญ 

กลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ : 
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 

สวัสดิการท่ีมีใหบริการแกครูและบุคลการทางการศึกษา : 
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มีดังนี้ 
 1.1 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยสำหรับขาราชการและสินเช่ือกรุงไทยเพ่ิมสุขสำหรับขาราชการ 
 1.2 สินเช่ืออเนกประสงคสำหรับขาราชการ 
 1.3 สินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ 
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห มีดังนี้ 
 2.1 สินเช่ือเงินกูโครงการสวัสดิการแบบไมมีเงินฝาก 
รายละเอียดโครงการสินเช่ือ 
1. สินเช่ืออเนกประสงคสำหรับขาราชการ : โครงการกูเพ่ือเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ตามบันทึกขอตกลง สพฐ.           
ลงวันท่ี 14 ก.พ. 2555 (ธนาคารกรุงไทย จำกัด) 
 คุณสมบัติผูกู : 
 1) เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ไมรวมลูกจางท่ีมีกำหนดเวลาจาง 
 2) อายุงานไมนอยกวา 1 ป  
 วัตถุประสงคขอการกู : เปนคาใชจายตามความจำเปนและความตองการของผูกู เชน เพ่ือการอุปโภคบริโภคภายใน
ครอบครัว เพ่ือการศึกษา เพ่ือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบานฯ 
 ระยะเวลาใหกู :  สูงสุดไมเกิน 15 ป และเมื่อรวมระยะเวลาใหกูกับอายุของผูกูหรือผูคำ้ประกัน ตองไมเกินเกษียณอายุ 
แลวแตผูใดจะครบกำหนดเกษียณอายุกอน 
 วงเงินกูตอราย : มี 2 กรณี คือ  
 1) กรณมีี/ไมมผีูค้ำประกัน กูสูงสดุไมเกิน 2 ลาน  
 2) กรณีจำนอง/โอนสิทธิ เงินฝากฯ กูได 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย หรือเต็มวงเงินฝากแตไมเกิน 5 ลานบาท 
 อัตราดอกเบ้ีย :  แบงเปน 2 กรณี คือ 

กรณี หนวยงานหักเงินผูกูชำระหนี ้ หนวยงานจายเงินไดผูกูเขาบัญช ี

มี/ไมมีบุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75%  ตอป MRR + 2.75 % ตอป 
จำนองหลักทรัพย MRR – 0.75% ตอป MRR ตอป 

 เง่ือนไข :  1. การผอนชำระหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดของผูกูเพ่ือชำระหน้ีธนาคารทุกเดือนจนเสร็จสิ้น หรือหนวยงาน
ตนสังกัดจายเงินไดของผูกูบัญชีเงินฝากผูกูท่ีมีอยูกับธนาคาร 
   2. พิจารณาสินเช่ือแตละราย ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามระเบียบฯ ธนาคาร 
 เอกสารประกอบการกูเงิน : 
 1) หนังสือแจงรายช่ือของผูกู หรือหนังสือรับรองสิทธิใหกูไดจากหนวยงาน 
 2) สำเนาหนังสือใหความยินยอมในการหักเงินได 
 3) สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ/ลูกจางประจำ ของผูกูและผูค้ำประกัน 
 4) ตนฉบับหนังสือรบัรองรายได หรือสลิปเงินเดือนของผูกูและผูค้ำประกัน 
2. สินเช่ือ : โครงการการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐตามขอตกลง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด) 
 คุณสมบัตผิูกู : เปนขาราชการ ลูกจางประจำ แตไมรวมลูกจางท่ีมีกำหนดเวลาจาง 
 วัตถุประสงค : 1. ซื้อท่ีดินพรอมสงิปลูกสราง หรือหองชุด อาคารพาณิชย หรือตึกแถง 
        2. ปลูกสรางบานบนท่ีดินของตนเอง หรือของคูสมรส หรือของบิดามารดาของตนเองหรือของคูสมรส 
        3. ซื้อหรือชำระคาท่ีอยูอาศยัในโครงการความรวมมือระหวางธนาคารกับองคกร 



        4. ปรับปรุง ตอเติม หรือซอมแซม 
        5. ไถถอนจำนองท่ีอยูอาศัยจากสถาบันการเงินอ่ืน  
        6. วัตถุประสงคอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารฯ 
 วงเงินกูตอราย :  ผูกูสูงสดุไมเกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหน้ีเพ่ือไถถอนจำนองจริง 
กรณีราคาซื้อขายตั้งแต 10 ลานข้ึนไปใหกูไดไมเกิน 70% ของราคาซื้อจริง 
 ระยะเวลาการใหกู : ไมเกิน 30 ปและเมื่อรวมอายผุูกูกับระยะเวลาชำระหน้ีเงินกูตองไมเกิน 65 ป  
 หลักประกัน : ท่ีดิน ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อาคารชุด หรือโอนสิทธิการเชาตามโครงการฯ ท่ีธนาคารแจง 
 เง่ือนไข : 1. การผอนชำระหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดของผูกูเพ่ือชำระหน้ีแกธนาคารทุกเดือนจนเสร็จสิ้น 
  2. กรณีชำระหน้ีคืนกอน 3 ปนับแตวันทำสัญญากู ผูกูตองชำระคาธรรมเนียมการชำระหน้ีคืนกอนกำหนด ใน
อัตรารอยละ 3 ของจำนวนเงินท่ีชำระคืนกอนกำหนด 
 เอกสารประกอบการกู : 
 1) สำเนาโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสทิธ์ิ (กรณีซื้อหองชุด) ท่ีเสนอเปนหลักประกัน 
 2) สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพยท่ีเสนอเปนหลักประกัน 
 3) สัญญาจางเหมากอสรางและแบบแปลนอาคารสิ่งปลูกสราง (พิมพเขียว) 
 4) รูปถายบาน ทาวนเฮาส หองชุด อาคารท่ีจะซื้อ 
 5) หนังสือแจงรายช่ือ หรือหนังสอืรับรองสิทธ์ิใหกูไดจากหนวยงานตนสังกัด 
 6) สำเนาหนังสือใหความยินยอมใหหลักเงินได หรือยอมใหจายเงินไดเขาบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
 7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/ลูกจางประจำของผูกูและผูค้ำประกัน 
 8) ตนฉบับหนังสือรบัรองรายได หรือสลิปเงินได ของผูกูและผูค้ำประกัน 
3. สินเช่ือกรุงไทยธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด) 
 คุณสมบัติ : 1.  ขาราชการ ลูกจาง แตไมรวมลูกจางท่ีมีกำหนดเวลาจาง 
     2. ไมมีหน้ีสินลนพนตัวและมีรายไดจากเงินเดือน/คาจางท่ีสมารถชำระหน้ีคืนได 
     3. มีเงินเดือนสุทธิเบิกเงินเดือนผานธนาคารกรุงไทยในแตละเดือนไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินเดือน
ติดตอกัน 3 เดือน 
 วัตถุประสงค : เพ่ือเสรมิสภาพคลองทางการเงิน เพ่ิมหลักประกันชีวิต บรรเทาปญหายามจำเปนและชำระคาเบ้ียประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตท่ีธนาคารเห็นชอบ 
 วงเงินตอราย :  สามารถใหกูไดในวงเงินไมเกิน 10 เทา ของเงินเดือนของผูกู กรณีผูกูมีตำแหนงเทียบเทาซี 5-6 ไมตอง
มีบุคคลคำ้ประกัน ใหกูในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4 เทา ของเงินเดือน 
 ระยะเวลาการใหกู : 1 ป ธนาคารจะใหสัญญาใชตอเน่ืองปตอปโดยไมตองทำหนังสือตออายุสญัญา ท้ังน้ีพิจารณาจาก
การหมุนเวียนของเงินในบัญชีผูกูและประวัติการติดตอกับธนาคารฯ 
 อัตราดอกเบ้ีย :  MRR + 3.50 บาทตอป (เรียกเก็บเมื่อมีการเบิกใชวงเงินในแตละครั้ง) 
 เง่ือนไข : 1. ผูกูสามารถเบิกจายเงินกูไดจากบัตร ATM หรือ KTB Online หรือใบถอนไดทุกวัน 
  2. ธนาคารเรียกเก็บดอกเบ้ียตามยอดเงินเบิกจายของผูกูนับแตวันท่ีเบิกใชเงินกูแตละครั้ง 
 เอกสารประกอบการกู : 
 1) สำเนาบัตรขาราชการ/สำเนาบัตรประชาชน 
 2) สำเนาทะเบียนบาน 
 3) หนังสือเปลีย่นช่ือตัว หรือเปลีย่นช่ือ สกุล (ถามี) 
 4) รูปถาย 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว 
 5) สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด 
 6) หนังสือรับรองรายไดจากนายจาง 
 7) กรณสีมรส : สำเนาทะเบียนสมรส บัตรประชาชน ทะเบียนบานของคูสมรส/กรณีหยา : สำเนาทะเบียนหยา 
4. โครงการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยแบบไมมเีงินฝาก (ธนาคารอาคารสงเคราะห) 
     วัตถุประสงค : เพ่ือสงเสริมใหขาราชการ ลูกจางประจำไดมีโอกาสซือ้ มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองไดอยางสะดวกและ
ไดรับสิทธิพิเศษมากกวาบุคลธรรมดาท่ัวไป เพียงแตภาครัฐตนสังกัดหักเงิน ณ ท่ีจายจัดสงชำระหน้ีจนเสร็จสิ้น 



 วงเงินกู :  
 1) บานเดี่ยว / บานแฝด ไมเกิน 90% ของราคาประเมิน แตไมเกิน 90% ของราคาซื้อขาย 
 2) อาคารพาณิชย / หองชุด  ไมเกิน 80% ของราคาประเมิน แตไมเกิน 80% ของราคาซื้อขาย 
 ระยะเวลากู : 1-30 ป เมื่อรวมกับอายุผูกูไมเกิน 75 ป 
 ดอกเบ้ีย : ตามโปรโมช่ันพิเศษในแตละป ซึ่งสามารถติดตอ หรือสอบถามไดท่ีธนาคารฯ สาขาทุกแหง 
 คาจายดอกเบ้ียกรณีผดินัด : รอยละ 13% ตอป 
 คาจัดทำนิติกรรมสัญญา : คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง อัตราจางเหมา รายละ 800 บาท 
 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  1) คาตรวจสอบผลงานการกอสราง/ตอเติม ครั้งละ 600 บาท 
      2) คาธรรมเนียมการจัดทะเบียนจำนอง 1% ของวงกู 
      3) คาใชจายอ่ืน ๆ ณ สำนักงานท่ีดิน 
 คุณสมบัตผิูกู :  เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ และมีอายมุากกวา 20 ข้ึนไป 
5. เงินกูสวัสดิการธนาคารออมสนิ 
 รายละเอียดการดำเนินงาน : 
 1. ตองเปนบัตรขาราชการหรือลูกจางประจำ/ ผูกูและผูค้ำ (ไมหมดอายุ) 
 2. บัตรประจำตัวคูสมรสผูกู/และผูค้ำ 
 3. สำเนาทะเบียนบานผูกู/คูสมรสและผูค้ำประกัน 
 4. แนบแบบ 3 เดือนสุดทาย (ท้ังผูกูและผูค้ำประกัน) 
 5. เช็ควันบรรจุท้ังผูกูและผูค้ำประกัน 
 6. กูไดไมเกิน 1,500,000 บาท 
 7. ผูค้ำประกัน ตองมีอายรุาชการ ไมนอยกวา 5 ป 
หมายเหต ุ (คำขอกูเขียนหรือพิมพก็ได/สวนหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนตองพิมพหามมรีอยลบ หรอืขูดขีด) 
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