คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
งานสวั ส ดิ ก ารและ
สวั ส ดิ ภ าพ
จั ด ทํา โดย
ปฏิ ค ม สุ ข สํา ราญ

นั ก จั ด การงานทั วไปปฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม อํา นวยการ
สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ทั ย ธานี เขต 1

คูมืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
นายปฏิคม สุขสำราญ
กลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ :
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547

สวัสดิการที่มีใหบริการแกครูและบุคลการทางการศึกษา :

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด มีดังนี้
1.1 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสำหรับขาราชการและสินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขสำหรับขาราชการ
1.2 สินเชื่ออเนกประสงคสำหรับขาราชการ
1.3 สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห มีดังนี้
2.1 สินเชื่อเงินกูโครงการสวัสดิการแบบไมมีเงินฝาก
รายละเอียดโครงการสินเชื่อ
1. สินเชื่ออเนกประสงคสำหรับขาราชการ : โครงการกูเพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ตามบันทึกขอตกลง สพฐ.
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2555 (ธนาคารกรุงไทย จำกัด)
คุณสมบัติผูกู :
1) เปนขาราชการ ลูกจางประจำ ไมรวมลูกจางที่มีกำหนดเวลาจาง
2) อายุงานไมนอยกวา 1 ป
วัตถุประสงคขอการกู : เปนคาใชจายตามความจำเปนและความตองการของผูกู เชน เพื่อการอุปโภคบริโภคภายใน
ครอบครัว เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบานฯ
ระยะเวลาใหกู : สูงสุดไมเกิน 15 ป และเมื่อรวมระยะเวลาใหกูกบั อายุของผูกูหรือผูคำ้ ประกัน ตองไมเกินเกษียณอายุ
แลวแตผูใดจะครบกำหนดเกษียณอายุกอน
วงเงินกูตอราย : มี 2 กรณี คือ
1) กรณีมี/ไมมผี ูค้ำประกัน กูสูงสุดไมเกิน 2 ลาน
2) กรณีจำนอง/โอนสิทธิ เงินฝากฯ กูได 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย หรือเต็มวงเงินฝากแตไมเกิน 5 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย : แบงเปน 2 กรณี คือ
กรณี
หนวยงานหักเงินผูกูชำระหนี้
หนวยงานจายเงินไดผูกูเขาบัญชี
มี/ไมมีบุคคลค้ำประกัน
MRR + 0.75% ตอป
MRR + 2.75 % ตอป
จำนองหลักทรัพย
MRR – 0.75% ตอป
MRR ตอป
เงื่อนไข : 1. การผอนชำระหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดของผูกูเพื่อชำระหนี้ธนาคารทุกเดือนจนเสร็จสิ้น หรือหนวยงาน
ตนสังกัดจายเงินไดของผูกูบญ
ั ชีเงินฝากผูกูที่มีอยูกับธนาคาร
2. พิจารณาสินเชื่อแตละราย ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามระเบียบฯ ธนาคาร
เอกสารประกอบการกูเ งิน :
1) หนังสือแจงรายชื่อของผูกู หรือหนังสือรับรองสิทธิใหกูไดจากหนวยงาน
2) สำเนาหนังสือใหความยินยอมในการหักเงินได
3) สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ/ลูกจางประจำ ของผูกูและผูค้ำประกัน
4) ตนฉบับหนังสือรับรองรายได หรือสลิปเงินเดือนของผูกูและผูค้ำประกัน
2. สินเชื่อ : โครงการการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐตามขอตกลง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด)
คุณสมบัตผิ ูกู : เปนขาราชการ ลูกจางประจำ แตไมรวมลูกจางที่มีกำหนดเวลาจาง
วัตถุประสงค : 1. ซื้อที่ดินพรอมสิงปลูกสราง หรือหองชุด อาคารพาณิชย หรือตึกแถง
2. ปลูกสรางบานบนที่ดินของตนเอง หรือของคูสมรส หรือของบิดามารดาของตนเองหรือของคูสมรส
3. ซื้อหรือชำระคาที่อยูอาศัยในโครงการความรวมมือระหวางธนาคารกับองคกร

4. ปรับปรุง ตอเติม หรือซอมแซม
5. ไถถอนจำนองที่อยูอาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
6. วัตถุประสงคอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารฯ
วงเงินกูตอราย : ผูกูสูงสุดไมเกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหนี้เพื่อไถถอนจำนองจริง
กรณีราคาซื้อขายตั้งแต 10 ลานขึน้ ไปใหกูไดไมเกิน 70% ของราคาซื้อจริง
ระยะเวลาการใหกู : ไมเกิน 30 ปและเมื่อรวมอายุผูกูกับระยะเวลาชำระหนี้เงินกูตองไมเกิน 65 ป
หลักประกัน : ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อาคารชุด หรือโอนสิทธิการเชาตามโครงการฯ ที่ธนาคารแจง
เงื่อนไข : 1. การผอนชำระหนวยงานตนสังกัดหักเงินไดของผูกูเพื่อชำระหนี้แกธนาคารทุกเดือนจนเสร็จสิ้น
2. กรณีชำระหนี้คืนกอน 3 ปนับแตวันทำสัญญากู ผูกูตองชำระคาธรรมเนียมการชำระหนี้คืนกอนกำหนด ใน
อัตรารอยละ 3 ของจำนวนเงินที่ชำระคืนกอนกำหนด
เอกสารประกอบการกู :
1) สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อหองชุด) ที่เสนอเปนหลักประกัน
2) สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพยที่เสนอเปนหลักประกัน
3) สัญญาจางเหมากอสรางและแบบแปลนอาคารสิ่งปลูกสราง (พิมพเขียว)
4) รูปถายบาน ทาวนเฮาส หองชุด อาคารที่จะซื้อ
5) หนังสือแจงรายชื่อ หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ใหกูไดจากหนวยงานตนสังกัด
6) สำเนาหนังสือใหความยินยอมใหหลักเงินได หรือยอมใหจายเงินไดเขาบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/ลูกจางประจำของผูกูและผูค้ำประกัน
8) ตนฉบับหนังสือรับรองรายได หรือสลิปเงินได ของผูกูและผูค้ำประกัน
3. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด)
คุณสมบัติ : 1. ขาราชการ ลูกจาง แตไมรวมลูกจางที่มีกำหนดเวลาจาง
2. ไมมีหนีส้ ินลนพนตัวและมีรายไดจากเงินเดือน/คาจางที่สมารถชำระหนี้คืนได
3. มีเงินเดือนสุทธิเบิกเงินเดือนผานธนาคารกรุงไทยในแตละเดือนไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินเดือน
ติดตอกัน 3 เดือน
วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิน เพิ่มหลักประกันชีวิต บรรเทาปญหายามจำเปนและชำระคาเบี้ยประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ
วงเงินตอราย : สามารถใหกูไดในวงเงินไมเกิน 10 เทา ของเงินเดือนของผูกู กรณีผูกมู ีตำแหนงเทียบเทาซี 5-6 ไมตอง
มีบุคคลค้ำประกัน ใหกูในวงเงินสูงสุดไมเกิน 4 เทา ของเงินเดือน
ระยะเวลาการใหกู : 1 ป ธนาคารจะใหสัญญาใชตอเนื่องปตอปโดยไมตองทำหนังสือตออายุสญ
ั ญา ทั้งนี้พิจารณาจาก
การหมุนเวียนของเงินในบัญชีผูกูและประวัติการติดตอกับธนาคารฯ
อัตราดอกเบีย้ : MRR + 3.50 บาทตอป (เรียกเก็บเมื่อมีการเบิกใชวงเงินในแตละครั้ง)
เงื่อนไข : 1. ผูกสู ามารถเบิกจายเงินกูไดจากบัตร ATM หรือ KTB Online หรือใบถอนไดทุกวัน
2. ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยตามยอดเงินเบิกจายของผูกูนับแตวันทีเ่ บิกใชเงินกูแตละครั้ง
เอกสารประกอบการกู :
1) สำเนาบัตรขาราชการ/สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือเปลีย่ นชื่อตัว หรือเปลีย่ นชื่อ สกุล (ถามี)
4) รูปถาย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
5) สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด
6) หนังสือรับรองรายไดจากนายจาง
7) กรณีสมรส : สำเนาทะเบียนสมรส บัตรประชาชน ทะเบียนบานของคูสมรส/กรณีหยา : สำเนาทะเบียนหยา
4. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแบบไมมเี งินฝาก (ธนาคารอาคารสงเคราะห)
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมใหขาราชการ ลูกจางประจำไดมีโอกาสซือ้ มีที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดอยางสะดวกและ
ไดรับสิทธิพิเศษมากกวาบุคลธรรมดาทั่วไป เพียงแตภาครัฐตนสังกัดหักเงิน ณ ที่จายจัดสงชำระหนีจ้ นเสร็จสิ้น

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
ดอกเบี้ย : ตามโปรโมชั่นพิเศษในแตละป ซึ่งสามารถติดตอ หรือสอบถามไดที่ธนาคารฯ สาขาทุกแหง
คาจายดอกเบีย้ กรณีผดิ นัด : รอยละ 13% ตอป
คาจัดทำนิติกรรมสัญญา : คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง อัตราจางเหมา รายละ 800 บาท
คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 1) คาตรวจสอบผลงานการกอสราง/ตอเติม ครั้งละ 600 บาท
2) คาธรรมเนียมการจัดทะเบียนจำนอง 1% ของวงกู
3) คาใชจายอื่น ๆ ณ สำนักงานที่ดิน
คุณสมบัตผิ ูกู : เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ และมีอายุมากกวา 20 ขึ้นไป
5. เงินกูสวัสดิการธนาคารออมสิน
รายละเอียดการดำเนินงาน :
1. ตองเปนบัตรขาราชการหรือลูกจางประจำ/ ผูกูและผูค ้ำ (ไมหมดอายุ)
2. บัตรประจำตัวคูส มรสผูก/ู และผูค้ำ
3. สำเนาทะเบียนบานผูก/ู คูสมรสและผูค ้ำประกัน
4. แนบแบบ 3 เดือนสุดทาย (ทั้งผูกูและผูค้ำประกัน)
5. เช็ควันบรรจุทั้งผูกูและผูค้ำประกัน
6. กูไดไมเกิน 1,500,000 บาท
7. ผูค้ำประกัน ตองมีอายุราชการ ไมนอยกวา 5 ป
หมายเหตุ (คำขอกูเขียนหรือพิมพก็ได/สวนหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนตองพิมพหามมีรอยลบ หรือขูดขีด)

