๑จ ก4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ทป. 1 (ฉบับ พ.ศ. 2562)

คำขอกูย้ ืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
ยื่นวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ................
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ นามสกุล....................................................
เลขประจาตัวประชาชน................................................................. อายุ.................ปี เกิดวันที่.......................
เดือน........................ พ.ศ. ......... ตาแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ ................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ........ เงินเดือน......................... บาท สถานศึกษา.......................................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.............................................. โทรศัพท์....................................
โทรศัพท์มือถือ............................................ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................................
หรือ สานักงาน.................................................................................. รับราชการมาแล้ว ............... ปี และมีอายุราชการ
คงเหลือ............ปี ...........เดือน (นับแต่วันที่ยื่นคาขอกู้ยืม)
2. ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............ ถนน............................ ซอย...........................
ตาบล/แขวง....................................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................... .......................
สถานภาพ (โสด/สมรส/หม้าย/หย่าร้าง) ................. มีบุตร .............. คน ขณะนี้มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในระดับ
2.1 อนุบาล....................................... คน
2.2 ประถมศึกษา.............................. คน
2.3 มัธยมศึกษา................................. คน
2.4 อุดมศึกษา................................... คน
3. สามี/ภรรยาของข้าพเจ้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................. นามสกุล................................
เลขประจาตัวประชาชน................................................................. อาชีพ...........................................................
ตาแหน่ง.................................................... ระดับ/อันดับ..................... มีรายได้เดือนละ........................... บาท
โทรศัพท์มือถือ............................................
4. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็น................................................. โทรศัพท์มือถือ....................................................................
5. ข้าพเจ้ามีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน จานวน ................................. บาท
6. ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานการเป็นหนี้ชัดเจน และเป็นหนี้ซึ่งก่อไว้ก่อนวันที่ขอกู้ยืม
รวมทั้งสิ้น...................................... บาท (.............................................................................) อันได้แก่ หนี้สนิ
ดังต่อไปนี้ (ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสด และสินเชื่อเช่าซื้อ)
6.1 หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน................................บาท ชาระเดือนละ....................บาท
6.2 หนี้ธนาคาร
จานวน................................บาท ชาระเดือนละ....................บาท
6.3 หนี้สถาบันการเงิน
จานวน................................บาท ชาระเดือนละ....................บาท
6.4 หนี้ตามคาพิพากษา จานวน................................บาท ชาระเดือนละ....................บาท
ในฐานะผู้ค้าประกัน
/7. ข้าพเจ้า ...
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7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีหนี้สินตามข้อ 6 และมีหลักฐานแห่งมูลหนี้ตามข้อ 8.4 จริง อันเกิดขึ้น
จากความจาเป็นและเดือดร้อนในการดารงชีพ จึงขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เป็นเงินจานวน ............................................... บาท (........................................................................................)
เพื่อชาระหนี้ ดังนี้
7.1 .............................................. สัญญาเลขที่....................... จานวนที่ชาระ..................... บาท
7.2 .............................................. สัญญาเลขที่....................... จานวนที่ชาระ..................... บาท
7.3 .............................................. สัญญาเลขที่....................... จานวนที่ชาระ..................... บาท
7.4 .............................................. สัญญาเลขที่....................... จานวนทีช่ าระ..................... บาท
7.5 .............................................. สัญญาเลขที่....................... จานวนที่ชาระ..................... บาท
7.6 หนี้ตามคาพิพากษาในฐานะผู้ค้าประกัน จานวนที่ชาระ............................................. บาท
ข้าพเจ้าตกลงจะชาระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นรายเดือน และ
จะชาระให้เสร็จภายใน......................... งวด และภายหลังหักเงินเดือนชาระหนี้แก่ เงินทุนหมุนเวียนฯ แล้ว
ข้าพเจ้าจะเหลือเงินเดือนสุทธิเดือนละ.............................. บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและ
เงินได้รายเดือน
8. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคาขอกู้ยืมเงินมาด้วยแล้ว ดังนี้
8.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ของผู้กแู้ ละผู้ค้าประกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
8.2 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
8.3 หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอนี้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
8.4 หลักฐานการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย และ
หรือหลักฐานหนี้ตามคาพิพากษาในฐานะผู้ค้าประกัน (หนี้ที่จะชาระตามข้อ 7) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
8.5 หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนของผู้ค้าประกันเดือนล่าสุด
9. ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีหลักประกันซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ดังต่อไปนี้
( ) กรณีค้าประกันด้วยบุคคล จานวน 2 คน ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว................................. นามสกุล...................................... อายุ........ปี
เลขประจาตัวประชาชน................................................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดั บ คศ. ............
เงินเดือน.......................บาท สถานที่ทางาน...................................................อาเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................... โทรศัพท์มือถือ........................................ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
............................................................ .. หรือส านักงาน..............................................................
มีอายุราชการคงเหลือ..............ปี .............. เดือน.............วัน
/2. นาย/ ...
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2. นาย/นาง/นางสาว................................ นามสกุล.................................... อายุ...........ปี
เลขประจาตัวประชาชน................................................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............
เงินเดือน..............................บาท สถานที่ทางาน...........................................อาเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................... โทรศัพท์มือ ถือ........................................ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.............................................................. หรือสานักงาน.....................................................................................
มีอายุราชการคงเหลือ............ปี ........... เดือน..........วัน
( ) กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
10. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุ นเวียนฯ
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ถูกดาเนินการทางวินัย ไม่เคยกู้ ยืม
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ถูกดาเนินการทางวินัย ไม่เคยกู้ยืมเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนมาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคาสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ ข้อความ
หมุนเวียนฯ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคาสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ ข้อความ ทั้งหมดนี้
ทั้งหมดนี้เป็นความจริง และเป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง มิได้กระทาหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทา
เป็นความจริง และเป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง มิได้กระทาหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทาปลอมแปลง
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือทาเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด และหากข้าพเจ้าได้รั บ
เอกสารหลัก ฐาน หรือทาเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็น เท็จ แต่อ ย่างใด และหากข้าพเจ้าได้รับ อนุมัติให้กู้ยืม
อนุมัติให้กู้ยืม ข้าพเจ้าตกลงจะไปทาสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้าพเจ้าตกลงจะไปทาสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินเดือน เงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำ
ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
มีสิทธิได้รับโดยชอบด้วยกฎหมำยจำกทำงรำชกำร เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินทุกประกำรด้วย
ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินทุกประการด้วย และขอรับรองว่า
และขอรับรองว่ำจะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพิ่มจำกสถำบันกำรเงินที่ได้รับชำระหนี้แล้ว ตำมข้อ 7
จะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินที่ได้รับชาระหนี้แล้ว ตามข้อ 7
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยมื
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยื ม
(.................................................................)
(.................................................................)
(ลงชื่อ).............................................................สามี/ภรรยาผู้ให้ความยินยอม
(ลงชื่อ).............................................................สามี/ภรรยาผู้ให้ความยินยอม
(.................................................................)
(.................................................................)

/คารับรอง ...
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คำรับรองของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (เกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ยื่นคาขอกู้ยืม)
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นาย / นาง / นางสาว..................................................................
ขอรับรองว่า ผู้ขอกู้ยืมมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก และพิจารณา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมแล้วเห็นว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในคาขอกู้ยืมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
กู้ยืมเป็นความจริง
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานศึกษาเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะกากับ ติดตามการหักเงินเดือน
เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดของผู้กู้ยืม ชาระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ทุกเดือน จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชาระในอนาคต
(ลงชื่อ)..............................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ .................................................................
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือ ขึ้นไป
( ) ควรอนุมัติ
( ) ไม่ควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ .................................................................
มติของคณะอนุกรรมกำรระดับส่วนรำชกำร/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
( ) อนุมัติในวงเงิน ....................................บาท (...................................................................)
( ) ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.................................................................)
ประธานอนุกรรมการ
วันที่ .................................................................
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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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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
(.................................................................)

