
ที่ ศธ  04๒๓๕/      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๕ 
 บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  อ ำเภอเมือง   สห.๑๖๐๐๐ 

 ๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรใหเ้งินกู้ “โครงกำรบ้ำน ธอส.-กบข. เพ่ือที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร ครั้งที่ ๑๔” 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๔๑๔๓ 
  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนำยน ๒๕๖๒ จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

 ๒. แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์) จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

       ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แจ้งว่ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ และ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ได้ร่วมกันจัดท ำ “โครงกำรบ้ำน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร 
ครั้งที ่๑๔” โดยก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขกำรกู้พิเศษเพ่ือช่วยส่งเสริมก ำลังซื้อให้ข้ำรำชกำรที่เป็น
สมำชิก กบข. ที่ยังมีควำมต้องกำรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย สำมำรถจัดซื้อที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองได้สะดวกข้ึน เพ่ือ
สนองนโยบำยด้ำนที่อยู่อำศัยของภำครัฐและเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำคอสังหำริมทรัพย์ของประเทศ 
โดยสำมำรถติดต่อยื่นค ำขอกู้กับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ และผู้กู้
จะต้องท ำนิติกรรมกับธนำคำรให้เสร็จสิ้น ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ ควำมแจ้งแล้วนั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ขอจัดส่งส ำเนำหนังสือประกำศหลักเกณฑ์กำรให้
กู้เงิน “โครงกำรบ้ำน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร ครั้งที่ ๑๔” มำเพ่ือท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำร
ในสังกัดทรำบ  และหำกข้ำรำชกำรในสังกัดมีควำมประสงค์ยื่นค ำขอกู้กับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ให้สถำนศึกษำ
จัดท ำหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มค ำขอกู้แนบท้ำยหนังสือนี้  โดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำค ำขอกูใ้นเบื้องต้น 
เพ่ือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ พิจำรณำออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ผู้มีควำมประสงค์
ต่อไป   

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

        (นำยธวัช  แซ่ฮ่ ำ) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ 

กลุ่มอ ำนวยกำร   
โทร. 036-5๑๐๖๙๒ , 036-5๑๐๖๙๓ ต่อ 101 
โทรสำร 036-๑๐๖๔๘ 

๓๒๒๐



 

  
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

ที ่   กลุ่มอ ำนวยกำร งำนสวัสดิกำรฯ                        วันที่............................................................ 

เรื่อง กำรกู้เงินเพ่ือที่อยู่อำศัยโครงกำร (  )  สวัสดิกำรสินเชื่อไม่มีเงินฝำก  (  )  บ้ำน ธอส. กบข. ครั้งที่ ............     
     

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ...............................................................ต ำแหนง่………….……………ระดับ………….....
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ /โรงเรียน…………………………………... อ ำเภอ............................
จังหวัด ……………….………....... โทรศัพท์............................................... 
(    ) ผู้กู ้  (     )   ผู้ค้ ำประกัน 
(    ) เป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เลขท่ี ....................................................................... 
(    ) ไม่เป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
รับรำชกำรเมื่อวันที่.............เดอืน..................พ.ศ. …………………...ขณะนี้ได้รับเงิน(ไม่รวมวิทยฐำนะ/ค่ำครองชีพ)
เดือนๆละ ..........................บำท เงินประจ ำต ำแหน่ง.................บำท   เงินเดือนหลังหักค่ำใช้จ่ำย  รวมสุทธิ
............................บำท มีควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรกู้เงิน 
เพ่ือที่อยู่อำศัย   โครงกำร  (   ) สวัสดิกำรสินเชื่อไม่มีเงินฝำก 
    (   ) บ้ำน ธอส. กบข. ครั้งที่ ............     
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและขอรับรองว่ำเอกสำรถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ 
ขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำฯ มีเงินพียงพอในกำรช ำระหนี้ตำมเงื่อนไขของผู้ให้กู้ทุกประกำร 
 
  
 
                        ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
                      (………………………………………….....) 
 
 
 
หมายเหตุ   แนบเอกสาร 
     ๑.  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร          จ ำนวน ๑ ฉบับ 
             ๒.  สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง     จ ำนวน ๑ ฉบับ 
             ๓. หนังสือน ำส่งจำกโรงเรียน             จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 
 
 

…… /๒๕๖๒ 



 
 
 แบบค าขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  
 

เขียนที่............................................................................ 

วันที่.............เดือน......................…...พ.ศ……….... 

เรื่อง ขอหนังสือผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน โครงกำรสวัสดิกำรเพ่ือที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕  

     ข้ำพเจ้ำ................................นำมสกุล..........................……  ต ำแหน่ง  …………………………....
หมำยเลขบัตรประชำชน................................................ปัจจบุันรับรำชกำรในต ำแหน่ง …………………………   
โรงเรียน …………………………………………………….อ ำเภอ………………………..จังหวัด………………………………….. .สังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕  กระทรวงศึกษำธิกำร   ได้รับเงินเดือนๆละ..................................
บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง.....................……..บำท เงินค่ำตอบแทน.........-...........บำท  สุทธิเดือนละ
..........................………บำท มีควำมประสงค์ขอหนังสือรับรองเรื่องกำรหักเงินเดือน เพ่ือน ำไปใช้สิทธิสวัสดิกำร
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย 
 

   โครงกำรสวัสดิกำรสินเชือ่ไม่มีเงินฝำก 
                   ข้อตกลงระหว่ำงธนำคำรอำคำรสงเครำะห์กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
                   รหัสสวัสดิกำร  001 W 350248  ฉบับลงวันที่ 30 ธันวำคม 2534                      
  โครงกำรบ้ำน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร ครั้งที่ ………………….  
                   ข้อตกลงระหว่ำงธนำคำรอำคำรสงเครำะห์กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                   รหัสสวัสดิกำร  001 W ………………………  ฉบับลงวันที่ …………เดือน……………พ.ศ. ………….. 
และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
      (…………………………………………………..…..) 
ต ำแหน่ง............................................................. 

 
 
หมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่อประสำนงำน…………………………………………………… 
 

 



 
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเดือน 

 
เขียนที่ …โรงเรียน………………………………………. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ 

                                                                 วันที…่………….เดือน …………………….พ.ศ. ……………..…. 
 

เรื่อง  ยินยอมให้หักเงินเดือน  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

  ข้ำพเจ้ำ................................................................ .....ต ำแหนง่....................................…. 
โรงเรียน……………………………………………………….  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕   
ยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด  หักเงินเดือนของข้ำพเจ้ำเพ่ือผ่อนช ำระเงินกู้โครงกำร    .โครงกำรสวัสดิกำรสินเชื่อ
ไม่มีเงินฝำก  ของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  รหัสสวัสดิกำร ๐๐๑ W ๓๕๐๒๔๘  ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวำคม 
๒๕๓๔  ตำมจ ำนวนเงินที่ธนำคำรแจ้งหนี้จนกว่ำจะผ่อนช ำระครบตำมก ำหนดสัญญำ 
 

  จึงเรียนเพ่ือยืนยันเป็นหลักฐำน 
 
 

                                       ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้ 
                                       (………………………………………………….….) 

 
                                            

               ลงชื่อ.......................................................พยำน 
                                                                    (………………………………………………) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 




