
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อช าระหนี้ใหส้ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส าหรับผูกู้้) 

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

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................  อายุ...................ป ี  

เลขประจ าตัวประชาชน             ปัจจุบันอยู่บ้าน 
เลขที่.......................  หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย......................................  ถนน.......... ..................................  
ต าบล/แขวง...................................  อ าเภอ/เขต...........................................  จังหวัด.........................................  
สังกัดส่วนราชการ/สพท. ....................................................  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ......................................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .............  ขั้น...................................  บาท  โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นลูกหนี้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่..........................  ลงวันที.่..........................................  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใด  
และน าเงินส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต  ดังนี้ 
 ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  
หรือเงินได้อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบันและอนาคต  
ตามจ านวนที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งช าระหนี้ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและได้รับเงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  
หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงิน
จากเงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ  ๑  
ตามจ านวนทีส่ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง  และให้ส่งเงินจ านวนดังกลา่วนัน้ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งช าระหนี้ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่า  
จะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน 
 

         /ข้อ ๕.  ในกรณี... 
 

 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) 
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 ข้อ  5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน  
ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพ่ือส่ งช าระหนี้
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้  ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้น  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดท าสัญญากู้ยืม  
ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  และฉบับที่สามส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 
 ลงชื่อ  ................................................................  ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                               (...............................................................) 
 
 ลงชื่อ  ..................................................................  พยาน 
  (................................................................) 
 
 ลงชื่อ  ...................................................................  พยาน 
                                                               (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อช าระหนี้ใหส้ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 

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

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................  อายุ...................ป ี  

เลขประจ าตัวประชาชน             ปัจจุบันอยู่บ้าน 
เลขที่.......................  หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย......................................  ถนน.......... ..................................  
ต าบล/แขวง...................................  อ าเภอ/เขต...........................................  จังหวัด.........................................  
สังกัดส่วนราชการ/สพท. ....................................................  ต าแหน่ง.......................  วิทยฐานะ....................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .............  ขั้น...................................  บาท  โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นผู้ค้ าประกันของนาย/นาง/นางสาว............................................................................  ลูกหนี้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่..................................  ลงวันที่...................................................  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใด  
เพ่ือน าเงินส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญา  จึงมีหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต  ดังนี้ 
 ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  
หรือเงินได้อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่   ทั้งปัจจุบันและอนาคต  
ตามจ านวนที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งช าระหนี้ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและได้รับเงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  
หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงิน
จากเงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ  ๑  
ตามจ านวนที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง  และให้ส่งเงินจ านวนดังกลา่วนัน้ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งช าระหนี้ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่า      
จะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน 

         /ข้อ  ๕.  ในกรณี... 
 

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) 
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 ข้อ  5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน  
ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหนี้
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้  ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้น  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดท าสัญญากู้ยืม  
ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  และฉบับส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
 
 ลงชื่อ  ................................................................  ผู้ให้ค ายินยอม 
  (..............................................................) 
 
 ลงชื่อ  .................................................................  พยาน 
  (...............................................................) 
 
 ลงชื่อ  ..................................................................  พยาน 
  (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 



ค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใด   
เพื่อช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

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

ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด/.............................................................................  ขอรับรองว่า 
จะด าเนินการหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ   เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดของผู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  รายนาย/นาง/นางสาว............................................................   
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................  และหรือผู้ค้ าประกัน  (ถ้ามี)  รายนาย/นาง/นางสาว
........................................................................   เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... .........  
เพ่ือช าระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเลขท่ี...................................  ลงวันที่......................................................  ให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับแรกตลอดไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น  ทั้งนี้  ตามบันทึกข้อตกลง
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  และหนังสือมอบอ านาจระหว่างส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
   
 

 ลายมือชื่อ  ..........................................................  หวัหน้าการเงิน 
         (.........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  .........................................................  หัวหน้าหน่วยงานที่จ่ายเงิน 
         (........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  ..........................................................  พยาน 
                                                          (.........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  .........................................................  พยาน 
                                                          (........................................................) 
 
หมายเหตุ   1.  หนังสือนี้ท าขึ้น  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดท าสัญญากู้ยืม   
                    (แนบท้ายสัญญากู้ยืม)  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดทีท่ าหน้าที่ 
                   หักเงินส่งช าระหนี้  และฉบับที่สามส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
               2.  เงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินงบประมาณของทางราชการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง   
                    ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการตามค ารับรองอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
                    ต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ 
               3.  กรณีผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้ค้ าประกัน  ย้าย/โอนเปลี่ยนสังกัด  หน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
                   ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดใหมท่ราบ  และจัดท าค ารับรองฉบับใหม่ทุกครั้ง 
 

หนงัสือยินยอม+ค ำรับรอง59/บริหำร/เบ60 

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (4) 


