สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สาหรับผูก้ ู้)
เขียนที่ ............................................................
วันที่........... เดือน.................................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... อายุ...................ปี
เลขประจาตัวประชาชน      ปัจจุบันอยู่บ้าน
เลขที่....................... หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน............................................
ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.........................................
สังกัดส่วนราชการ/สพท. ...................................... ตาแหน่ง..............................วิทยฐานะ..................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น................................... บาท โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นลูกหนี้ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่.......................... ลงวันที่...........................................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน เดือน เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใด
และนาเงินส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ตามจานวนที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับเงินบาเหน็จ
เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการตามข้อ ๑ ตามจานวนที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง และให้ส่งเงินจานวน
ดังกล่าวนั้นให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสื อจากส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน
/ข้อ ๕. ในกรณี...

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
-2ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน
ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้
ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
ก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคา
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดทาสัญญากู้ยืม
และฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คายินยอม
(...............................................................)
ลงชื่อ .................................................................. พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สาหรับผู้ค้าประกัน)
เขียนที่ ..........................................................
วันที่.......... เดือน................................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... อายุ...................ปี
เลขประจาตัวประชาชน      ปัจจุบันอยู่บ้าน
เลขที่....................... หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน............................................
ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด.........................................
สังกัดส่วนราชการ/สพท. .................................................... ตาแหน่ง....................... วิทยฐานะ.......................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น................................... บาท โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นผู้ค้าประกันของนาย/นาง/นางสาว............................................................................ ลูกหนี้ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่.................................. ลงวันที่...................................................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใด
เพื่อนาเงินส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญา จึงมีหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ตามจานวนที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับเงินบาเหน็จ เงินบานาญ
เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการตามข้อ ๑ ตามจานวนที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง และให้ส่งเงินจานวนดังกล่าว
นั้นให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใด
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งชาระหนี้ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะไม่ถอนการให้ คายิ นยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสื อจากส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน
/ข้อ ๕. ในกรณี...
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน
ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้
ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
ก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคา
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดทาสัญญากู้ยืม
และฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ให้คายินยอม
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................................. พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ .................................................................. พยาน
(.................................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(ฉบับ พ.ศ. 2562)
คารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใด
เพื่อชาระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. .............
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด/............................................................................. ขอรับรองว่า
จะดาเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ หรือเงินอื่นใดของผู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รายนาย/นาง/นางสาว............................................................
เลขประจาตัวประชาชน.................................................. และหรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) รายนาย/นาง/นางสาว
........................................................................ เลขประจาตัวประชาชน.......................................................และ
รายนาย/นาง/นางสาว..........................................................................เลขประจาตัวประชาชน.........................................
เพื่อชาระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเลขที่................................... ลงวันที่...................................................... ให้กับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับแรกตลอดไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลง
การดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และหนังสือมอบอานาจระหว่างสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ลายมือชื่อ .......................................................... หัวหน้าการเงิน
(.........................................................)
ลายมือชื่อ ......................................................... หัวหน้าหน่วยงานที่จ่ายเงิน
(........................................................)
ลายมือชื่อ .......................................................... พยาน
(.........................................................)
ลายมือชื่อ ......................................................... พยาน
(........................................................)
หมายเหตุ 1. หนังสือนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดทาสัญญากู้ยืม
(แนบท้ายสัญญากู้ยืม) ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดทีท่ าหน้าที่
หักเงินส่งชาระหนี้
2. เงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินงบประมาณของทางราชการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการตามคารับรองอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ
3. กรณีผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้ค้าประกัน ย้าย/โอนเปลี่ยนสังกัด หน่วยงานต้นสังกัดเดิม
ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ทราบ และจัดทาคารับรองฉบับใหม่ทุกครั้ง
หนังสื อยินยอม+คำรับรอง59/บริ หำร/เบ60

