
 
 

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอ่ืนจากทางราชการหรือหนวยงานสังกัด 
ที่ทํางาน................................................. 

                                                                                                           วันที่.................................................. 
เรียน  ............................................................... 
  ขอ 1. ขาพเจา (ผูกู)............................................................................ตําแหนง..................................................... 
สังกัด................................................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด ..............................................  ไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................   บาท       และมีเงินไดอื่นจากทางราชการ 
เดือนละ.....................................บาท    มีอายุราชการคงเหลือ................ป.................เดือน  (นับจากวันที่ยื่นขอกู)     ไดขอกูเงินจาก 
ธนาคารออมสิน                  โดยยินยอมใหหัวหนาฝายการเงินของหนวยจายเงินเดือนที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด 
ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด            เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินเปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ 
เสร็จสิ้น        ไมวาจะเปนหนี้เงินตน     ดอกเบี้ย     คาอุปกรณแหงหนี้           และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็ม 
จํานวน         ทั้งนี้       โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา     และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมให 
หัวหนาฝายการเงินของหนวยจายเงินเดือนที่ขาพเจาสังกัดใหมหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ 
จากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม      เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตอไปเปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการ      ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจหนวยจายเงินเดือนหักเงินบําเหน็จ 
บํานาญ   และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ         เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกธนาคารตอไปเปนลําดับแรก 
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  ขอ 2.   ขาพเจา  (ผูค้ําประกัน)  ดังรายนามตอไปน้ี 
              2.1 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.2 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
 
 
  
 
 
 
 



 
              2.3 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.4 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.5 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.6 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.7 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.8 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.9 ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 

 



 
  ไดตกลงรวมกันค้ําประกันการกูเงินของ (ผูกู) .................................................................................................... 
โดยยินยอมใหหัวหนาการเงินของหนวยจายเงินเดือนที่ขาพเจาสังกัด         หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก 
หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด          เพื่อชําระหนี้แทนผูกูในกรณีที่ผูกูไมชําระหนี้ตามขอ        1.      ใหแกธนาคารเปนลําดับแรกตลอด 
ไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น           โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา            และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน 
ขาพเจายินยอมใหหัวหนาการเงินของหนวยจายเงินเดือนที่ขาพเจาสังกัดใหมหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการที่ 
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม      เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตอไปเปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะ 
ชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  กรณีขาพเจา   /    ผูค้ําประกัน        ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ       ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวย 
จายเงินเดือนหักเงินบําเหน็จ        บํานาญ         และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการที่ขาพเจามิสิทธิไดรับเพื่อชําระหนี้ดังกลาวให 
ธนาคารตอไปเปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูกู) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 
 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 
 
 

  



 
 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 
 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 

 
   ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม  (ผูค้ําประกัน) 
                                                            (..................................................................) 
 
 
 

คํารับรองในการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่การเงิน 
 
  ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูกูและหรือผูค้ําประกัน   (ถามี) 
         เพื่อชําระหนี้ใหกับธนาคารออมสินในลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
 
 
  1. ลายมือช่ือ.................................................................หัวหนาการเงิน/หัวหนานายทหารการเงิน 
                                                  (................................................................) 
 
 
  1. ลายมือช่ือ.................................................................หัวหนาหนวยจายเงินเดือน/ผูบังคับบัญชา 
                                                  (................................................................) 
 
 
         หมายเหตุ    ในกรณีขาราชการทหาร   ใหลงลายมือช่ือเฉพาะลําดับที่ 1 เทานั้น   โดยใหหัวหนานายทหารการเงินเปน 
         ผูลงนามใหคํารับรอง 
 
 
 

  



 
 

 
ที่ ................./.......................       ................................................................ 
         (หนวยงานที่ทําบันทึก) 

               วันที่................................................ 

เรื่อง     หนังสือผานสิทธิและรับรองเงินเดือน 
เรียน     ผูอํานวยการธนาคารออมสิน 

  ขาพเจาขอรับรองวา   ช่ือ..............................................................นามสกุล........................................................ 
ตําแหนง............................................................................ สังกัด....................................................................................................... 
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด............................................................................................................ 
ผูขอกูเงินไดรับเงินเดือนเดือนละ..........................................บาท   และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ..............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ........................ป..........................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
  และขอรับรองผูค้ําประกันดังรายนามตอไปนี้ 
              1.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              2.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              3.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
 
 
 

  
 
 
 



 
              4.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              5.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              6.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              7.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              8.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
              9.   ช่ือ....................................................................นามสกุล.................................................................... 
ตําแหนง..................................................................... สังกัด............................................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด.............................................................................................................. 
ผูค้ําประกันไดรับเงินเดือนเดือนละ........................................บาท  และมีเงินไดอื่นจากทางราชการเดือนละ.............................บาท 
มีอายุราชการคงเหลือ...................ป.....................เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
 
 
 

  
 
 



 
  พิจารณาแลววาผูขอกูเงิน     และผูค้ําประกันตามรายชื่อขางตน  มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดี       มีความ 
วิริยะ   อุตสาหะ      และเปนผูที่มีความสามารถผอนชําระหนี้           รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูกู 
และผูค้ําประกันกับธนาคารออมสิน 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (.................................................) 
                                                                                                 ตําแหนง.............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ 
       -  “ผูบังคับบัญชาระดับกรมหรือผูไดรับมอบอํานาจ” สําหรับ   ขาราชการครู 
       -  “ประธานคณะกรรมการบริหาร”   สําหรับ   ขาราชการทหาร 
  2.  หนังสือฉบับนี้มีอายุ  120  วัน  นับแตวันออกหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่ ................./.......................       ................................................................ 
                      (หนวยงานที่ทําบันทึก) 

               วันที่................................................ 

เรื่อง      แจงยืนยันการหักเงินเดือนของผูกู 

เรียน     ผูอํานวยการธนาคารออมสินสาขา................................................... 

อางถึง   หนังสือที่............................................ เรื่อง   แจงผลการพิจารณาเงินกู  ลงวันที่....................................................... 

  ตามหนังสือที่อางถึง   ธนาคารออมสินขอให...................................................................................................... 
ตรวจสอบและแจงยืนยันการหักเงนิเดือนของผูกูราย............................................................................................................นั้น 

  ....................................................................................(หนวยงานตนสังกัด) ไดตรวจสอบและยืนยัน     การหัก 
เงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการของผูกูรายดังกลาวตามที่ไดรับแจงจากธนาคารออมสิน 
     สามารถดําเนินการได 
    ไมสามารถดําเนินการได   เนื่องจาก .......................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   และดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (.................................................) 
                                                                                          ตําแหนง..................................................... 
                               (หัวหนาหนวยจายเงินเดือน) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 


