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           สารบญั 

เร่ือง         หนา้ 

1.การรับ – ส่ง หนงัสือราชการ         1 

2.งานสวสัดิการเงินกูข้องธนาคาร         3 

ภาคผนวก 

 ทะเบียนหนงัสือรับ 

 หนงัสือรับรองเงินเดือนธนาคารกรุงไทย 

 แบบคาํร้องรับรองเงินเดือนธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 หนงัสือรับรองเงินเดือนธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับหนังสือราชการ 

 หนงัสือรับ  คือ หนงัสือไดรั้บเขา้มาจากสถานศึกษาในสังกดั  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  และหน่วยงานภายนอก  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลาง ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วน

น้ี 

 1.จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือเพื่อดาํเนินการก่อนหลง  และใหผู้เ้ปิดซอง

ตรวจเอกสาร  หากไม่ถูกตอ้งใหติ้ดต่อส่วนราชการเจา้ของเร่ือง  หรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเพื่อดาํเนินการ

ใหถู้กตอ้ง  หรือบนัทึกขอ้บกพร่องไวเ้ป็นหลกัฐาน  และจะดาํเนินการเร่ืองนั้นต่อไป 

 2.ประทบัตรารับหนงัสือท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือโดยกรอกรายละเอียด ดงัน้ี 

   2.1 เลขรับ  ใหล้งเลขท่ีรับตามท่ีรับในทะเบียน 

   2.2 วนัที ่ ใหล้งวนั  เดือน  ปีท่ีรับหนงัสือ 

   2.3 เวลา  ใหล้งเวลาท่ีรับหนงัสือ 

 3.ลงทะเบียนรับหนงัสือในทะเบียนหนงัสือรับ  โดยกรอกรายละเอียดดงัน้ี 

   3.1  ทะเบียนหนังสือรับ  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. ใหล้งวนั  เดือน  ปี ท่ีลงทะเบียน 

   3.2  ทะเบียนรับ  ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือรับเรียงลาํดบัติดต่อกนัไปตลอดปีปฏิทิน  

เลขทะเบียนของหนงัสือรับจะตอ้งตรงกบัเลขท่ีในตรารับหนงัสือ 

   3.3 ท่ี  ใหล้งเลขท่ีของหนงัสือท่ีรับเขา้มา 

   3.4 ลงวนัที ่ ใหล้งวนั  เดือน  ปี  ของหนงัสือท่ีรับเขามา 

   3.5 จาก  ใหล้งตาํแหน่งเจา้ของหนงัสือ  หรือช่ือส่วนราชการ  หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่ตาํแหน่ง 

   3.6 ถึง  ใหล้งตาํแหน่งของผูท่ี้หนงัสือนั้นมีถึง  หรือช่ือส่วนราชการ  หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไม่มี

ตาํแหน่ง 

   3.7 เร่ือง  ใหล้งช่ือเร่ืองของหนงัสือฉบบันั้น  ในกรณีท่ีไม่มีช่ือเร่ืองใหล้งสรุปเร่ืองยอ่ 

   3.8 การปฏิบัติ  ใหบ้นัทึกการปฏิบติัเก่ียวกบัหนงัสือฉบบันั้น 

   3.9 หมายเหตุ  ใหบ้นัทึกขอ้ความอ่ืนใด (ถา้มี) 

 4. จดัแยกหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับแลว้ส่งใหก้ลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ  โดยใหล้งช่ือกลุ่มท่ีรับ

หนงัสือในช่อง  การปฏิบติั  ถา้มีช่ือบุคคล  หรือตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับหนงัสือใหล้งช่ือหรือตาํแหน่ง

ไวด้ว้ย 

 



 

วตัถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ 

1. เพื่อเป็นหลกัฐานทางราชการในการยนืยนัการรับหนงัสือเขา้ 

2. ป้องกนัหนงัสือราชการสูญหาย 

3. ง่ายต่อการสืบคน้  เม่ือตอ้งการตน้เร่ืองของหนงัสือราชการ 

4. ทาํใหง้านสารบรรณเป็นระบบ 

 

                 ขั้นตอนการรับหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารจากโรงเรียน/สพฐ./

หนวยงาน ตาง ๆ 

ลงรับในทะเบียนหนังสือรับ 

เสนอเอกสารใหหัวหนาสวนราชการ  

เพ่ือรับทราบ 

ดําเนินการคัดแยกเอกสารสงใหกลุม

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 



 

งานสวสัดิการเงินกู้ของธนาคาร 

 แบ่งออกเป็นสวสัดิการเงินกูข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์  และธนาคารกรุงไทย  ซ่ึงทั้งสอง

ธนาคารไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นสวสัดิการใหก้บั

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงัน้ี 

  1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใชป้ระกอบการกูเ้งินเพื่อซ้ือบา้น,สร้างบา้นบนท่ีดินของตวัเอง 

  2.ธนาคารกรุงไทย  ใชก้ารประกอบการกูเ้งินอเนกประสงค ์

 โดยทางสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1  จะออกหนงัสือรับรองเงินเดือนใหก้บั

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการกูเ้งินจากธนาคาร 

ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยืน่แบบฟอร์มการขอหนงัสือรับรอง

เงินเดือน 

ผูข้อกูก้รอกแบบฟอร์มในแบบคาํร้อง 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัพิมพห์นงัสือรับรอง

เงินเดือน 

เสนอใหห้วัหนา้ส่วนราชการลงนาม 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



 

ทะเบียนหนังสือรับ 

เลข

ทะเบียน

รับ 

ที ่ ลงวนัที ่ จาก ถึง เร่ือง การปฏบิัต ิ หมาย

เหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

                                                                         

                  หนังสือรับรองเพ่ือการหักเงินเดือน 

                                  โครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของรัฐ 

ท่ี  ศธ ๐๔๐๕๒ /                                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑   
         ถนนตรัง – ปะเหลียน  อําเภอเมืองตรัง  ๙๒๐๐๐ 

                         กรกฎาคม    ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอสงรายชื่อผูขอกูเงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจํา 

เรียน  ผูจัดการ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด   

                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑   ไดพิจารณาแลวเห็นวา  ผูมีรายชื่อ
ดังตอไปนี้   มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนผูกูโครงการสินเชื่อสวัสดิการสําหรับบุคลากรของรัฐในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด  และมีเงินเดือนเหลือเพียง
พอท่ีจะชําระหนี้ 

                   ๑.ผูขอกู ...........................................      ตําแหนง ..................................   สถานภาพเปน
ขาราชการจากเงินงบประมาณ  เริ่มปฏิบัติงานเปนขาราชการ  เม่ือวันท่ี  ..........................       อัตราเงินเดือน
ละ ...................   บาท 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๑  ยินดีใหความรวมมือหักเงินเดือน และ/หรือคาจางหรือเงินไดอ่ืน ๆ ของผูกูสงชําระหนี้ใหธนาคารทุก
เดือน  จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

                          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

กลุมอํานวยการ 

โทร ๐๗๕ ๕๗๒๐๒๙ 
 
 
 



 

                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    กลุ่มอาํนวยการ 
ท่ี   วนัท่ี   
เร่ือง     การรับรองเงินเดือนและรับรองสิทธิการกุเ้งินสวสัดิการเพื่อท่ีอยูอ่าศยัโครงการเงินกูส้วสัดิการ    
         ไม่มีเงินฝาก 

   ....................................................................................................................................................................... 
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ขา้พเจา้...................................................................... ตาํแหน่ง.......................................... 

โรงเรียน........................................................................... สังกดั  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตรัง เขต ๑   เขา้รับราชการเม่ือวนัท่ี......................................................... ปัจจุบนัไดรั้บเงินเดือนๆ ละ

................................. บาท   เหลือสุทธิ...............................................................บาท  มีความประสงคข์อกู ้

เงินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัโครงการเงินกูส้วสัดิการไม่มีเงินฝาก  จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

               ในการน้ีขา้พเจา้มีความประสงคข์อหนงัสือรับรองเงินเดือนจาก  สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อนาํไปเป็นหลกัฐานประกอบการกูเ้งินและขอลดอตัราดอกเบ้ียจาก

ธนาคารดงักล่าวต่อไป 

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

       (ลงช่ือ).................................................... 

      ตาํแหน่ง.................................................................... 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

                เห็นควรออกหนงัสือรับรองเงินเดือนเพื่อนาํไปขอกูเ้งินโครงการสวสัดิการฯ  กบั  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ   ต่อไป 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

           (นางสาวศศิธร   แกว้ดาํ) 

       เจา้พนกังานธุรการ  ชาํนาญงาน 

 



                                                                    

ท่ี  ศธ ๐๔๐๕๒ /                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  
          ถนนตรัง – ปะเหลียน  อําเภอเมืองตรัง  ๙๒๐๐๐ 

         วันท่ี .......................................................         

เรื่อง   การกูเงินโครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย (สวัสดิการไมมีเงินฝาก) 

เรียน   กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห 

อางถึง  ขอตกลงระหวางธนาคารฯ กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          ฉบับลงวันท่ี  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓     (รหัสสวัสดิการ  ๐๐๑w๓๕๐๒๔๘)                       

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ขอรับรองวา  .......................................      
ตําแหนง ..........................................   เขาทํางานเม่ือวันท่ี  ....................................          ปจจุบันไดรับ
เงินเดือนๆ ละ  ................  บาท  เหลือสุทธิ  .................  บาท  และมีรายไดพิเศษอ่ืนๆ เฉลี่ยตอเดือน -  บาท 

                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑     ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
...........................................  มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนผูกูในโครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยตาม
ขอตกลง ดังกลาวขางตน  

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมอํานวยการ 
โทร. ๐-๗๕๕๗-๒๐๒๙ 
โทรสาร ๐-๗๕๒๒-๔๙๔๗ 

 
 

 


