คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน
การขอกู้เงินธนาคารโครงการต่าง ๆ กับธนาคารกรุงไทย

คู่มือการปฏิบัติงาน (ONE STOP SERVICE)
1. ชื่องาน การจัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนในการขอกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ
เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสินเชื่อเอนกประสงค์ และเงินกู้อื่น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อ
ตามข้อตกลงระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
3. ขอบเขตของงาน
ธนาคารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของผู้กู้ เพื่อประกอบการพิจารณา ผู้กู้ (ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ได้รับสิทธิ์การกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า
4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่”หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
“รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
“หนังสือรับรองสิทธิ์”หมายถึง หนังสือที่ออกโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
รับรองการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจาในสังกัด ตาแหน่ง เงินเดือน มีสิทธิ์ในการขอกู้เงินกับธนาคารได้
“ผูก้ ู้”หมายถึง ข้าราชการบุคลากรของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์เพื่อขอกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ
2. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
3 โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์
5.1 ผูข้ อใช้สิทธิ์ (ข้าราชการบุคลากรของรัฐ) ยื่นคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความ (คาร้อง)
2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ผู้ขอใช้สิทธิ์กรอกตามแบบที่กาหนด)
3. แนบสาเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
4. แนบสาเนาสลิปเงินเดือนปัจจุบัน พร้อมรับรองสาเนา
5. แนบสาเนาหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมรับรองสาเนา

5.2. เจ้าหน้าที่...

5.2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทาหนังสือผ่านสิทธิ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้องลงนามเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ได้รับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน ลงนามหนังสือผ่านสิทธิ์และ
รับรองเงินเดือน
2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
2.1 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงนามเป็นพยาน
2.2 ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 3 หรื อรองผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ได้รับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน ลงนามเป็นพยาน
5.3 ผู้ขอใช้สิทธิ์ ได้รับหนังสือผ่านสิทธิ์

***********************

FLOW CHART การปฏิบัติงาน ONE STOP SERVICE
การจัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
การขอกู้เงินโครงการต่าง ๆ
ผู้ขอใช้สิทธิ์
ยื่นคาร้อง/แนบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

(ตามแบบที่กาหนด)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์/เอกสาร
จัดทาหนังสือผ่านสิทธิ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
และผูเ้ กี่ยวข้องลงนาม

จัดทาเรื่อง
1. หนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ผอ.สพม.3 หรือ รอง.ผอ.สพม.3 ที่ได้รับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน
ลงนามหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
2.1 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลงนามเป็นพยาน
2.2 ผอ.สพม.3 หรือ รอง.ผอ.สพม.3 ที่ได้รับมอบหมายหรือรักษาราชการแทน
ลงนามเป็นพยาน

ผู้ขอใช้สิทธิ์
ได้รับหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มอานวยการ โทร 0 2149 3923-6
ที่ ศธ 04233/
วันที่
.

.

เรื่อง ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย)
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ด้วย ข้าพเจ้า.......................................................ตาแหน่ง........................................................
เป็นข้าราชการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา ระดับ/วิทยฐานะ......................................................
โทร.(มือถือ).......................................โรงเรียน..............................................................จังหวัด..............................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่...................................
เลขประจาตัวประชาชน..............................................................ปัจจุบันรับเงินเดือน...........................................
บาท และเงินประจาตาแหน่ง / วิทยฐานะ....................................บาท คงเหลือสุทธิ..................................บาท
มีความประสงค์ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงไทย
สาขา......................................................................... จังหวัด...................................................................
ของโครงการ ดังนี้
(............) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ
(............) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
(............) โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์
(............) อื่น ๆ.........................................................................
โดยได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
3. หนังสือรับรองเงินเดือน
4. รายละเอียดระยะเวลาการผ่อนชาระ
5. บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลการขอกู้ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

.

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
ที่ทาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เลขที่ 85 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลไทรม้า
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่..........................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้าพเจ้า..........................................................ตาแหน่ง.................................................... ........
สังกัด........................................................ได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา........................
จานวนเงินกู้.......................................................(......................................................... .....................................)
ยินยอมให้หัวหน้าการเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจาก
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้เงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์ แห่งหนี้
และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้ได้จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ให้คายินยอม
ทราบล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่ว ยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หั วหน้าการเงินของหน่ว ยงาน
ที่ข้ า พเจ้ า สั ง กั ดใหม่ หั กเงิ น เดือ น หรื อ เงิ น อื่น ใดที่ ข้ าพเจ้ า มีสิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากหน่ ว ยงานที่ ข้ าพเจ้ า สั ง กั ด ใหม่
เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวให้ธนาคารต่อไป
ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้คายินยอม (ผู้กู้)
(...............................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน (หัวหน้าการเงิน)
(................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน (ผูบ้ ังคับบัญชา)
(.................................................................)

