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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (ชั้น 3) ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
โทรสาร 055-249228

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านหรือกลุ่มผู้รับงานไปทาที่
บ้าน กู้ยืมเพื่อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีการดาเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ เดือน
3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
4. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้
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5. ยื่นคาขอกู้เงินกองทุนตามแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 1) ณ สานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านได้จดทะเบียนไว้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
รวบรวม ข้อเท็จจริง / ออกตรวจเยี่ยมการดาเนินงาน
ของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทาการ)

3. สรุปผลการวิเคราะห์สินเชื่อ และเสนอความเห็น
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคาร้องขอกู้เงินกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทางานที่บ้าน

- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทาการ)

4. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคาร้องขอกู้เงิน
กองทุนฯ
(ระยะเวลา 12 วันทาการ)

5. ผู้รับบริการทานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู้
ระยะเวลาดาเนินการรวม 22 วันทาการ

- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ.2ก)
จานวน 1 ฉบับ
2. รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคาร้องขอกู้เงินกองทุนฯ (กรบ. 2ข) จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือให้คายินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้รายเดือน
จานวน 1 ชุด
(กรณีผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) (กรบ.3)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้าประกัน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
จานวน 1 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ชุด
6. โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
จานวน 1 ชุด
7. แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้กู้และที่ตั้งของสถานที่ทางานของผู้กู้
จานวน 1 ชุด
8. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้าน
จานวน 1 ฉบับ
9. หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้าประกัน (กรบ.23)
จานวน 1 ชุด
10. สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้กู้และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
11. สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) จานวน 1 ชุด
12. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
13. ภาพถ่ายตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน
จานวน 1 ชุด
14. สาเนาเอกสารการถือกรรมสิทธิ์สถานที่ทางานกลุ่มหรือสาเนาสัญญาเช่า (ระยะเวลาเช่า ไม่ควรน้อยกว่า
ระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้) จานวน 1 ชุด
15. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อสมุดบัญชีเงินฝากฯ ในนามกลุ่ม) จานวน 1 ชุด
16. สาเนาใบรับคาสั่งจ้าง/สั่งผลิต/สั่งประกอบ (สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง) จานวน 1 ชุด
17. รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด
จานวน 1 ชุด
18. รายงานการประชุมของกลุ่มฯ ที่มีมติเห็นชอบให้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน จานวน 1 ชุด
19. หลักฐานแสดงทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 1 ชุด
20. แผนงานการบริหารจัดการที่ชัดเจนของกลุ่มฯ (เช่น มีการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มฯ อย่างชัดเจนฯลฯ)
จานวน 1 ชุด
21. หนังสือรับรองของผู้กู้ (กรณีอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส) จานวน 1 ชุด
22. หนังสือรับรองของผู้ค้าประกัน (กรณีอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส) จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน
สานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-246257
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แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบรับคาขอ (กรบ.1)
แบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 2ก)
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคาร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 2ข)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน (กรบ. 3)
หนังสือรับรองของผู้กู้ (กรณีอยู่กันฉันท์สามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ก)
หนังสือรับรองของผู้ค้าประกัน (กรณีอยู่กันฉันท์สามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ข)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส (เฉพาะกรณีมีคู่สมรส) (กรบ. 23)
หนังสือให้คายินยอมของผู้ปกครอง (เฉพาะกรณีผู้กู้เป็นผู้เยาว์) (กรบ. 27)

