
  

 
 

หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น 

(ราชการหรือหน่วยงานเอกชน) 

 

  ท ำท่ี..............................................  

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

                                                                     วันที่..............................................  
เรียน .......................................... 
 

  ข้ำพเจ้ำขอท ำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือแสดงว่ำ 
 

 1. ข้ำพเจ้ำ............................................................................. (ผู้กู้) ต ำแหน่ง.................................
หน่วยงำน/สังกัด.............................................. ...................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.................... 
ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต................................................ จังหวัด..................................... 
ได้ท ำสัญญำ............................................. ................... (สัญญำกู้เงิน) ลงวันที่.................. ................................ 
จ ำนวนเงิน............................... บำท (..............................................) เพ่ือ................................................................. 
ระยะเวลำ ................. ปี.................... เดือน ตกลงยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินวิทยฐำนะ เงินเดือน และ
หรือเงินได้อ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกทำงรำชกำรและหรือหน่วยงำนต้นสังกัดของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี้ตำม
สัญญำกู้เงินตลอดไปจนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้นให้แก่ธนำคำรเป็นล ำดับแรกภำยหลังจำกหักช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้
อ่ืนตำมกฎหมำยแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่ำอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่ำเสียหำยตำมที่ปรำกฏในสัญญำกู้
เงิน จนเต็มจ ำนวน ทั้งนี้  ไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ และกรณีที่ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนแปลงหน่วยงำน 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัดใหม่หักเงินวิทยฐำนะ เงินเดือน และหรือเงินได้อ่ืนใดจำกทำงรำชกำรและ /
หรือหน่วยงำนต้นสังกัดใหม ่เพ่ือช ำระหนี้ดังกล่ำวให้ธนำคำรต่อไป จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีข้ำพเจ้ำลำออก เกษียณอำยุรำชกำร หรือพ้นสภำพจำกหน้ำที่กำรงำนดังกล่ ำวข้ำงต้น 
ยินยอมให้ หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ และหรือเงินได้อ่ืนใดจำกทำงรำชกำรและหรือหน่วยงำน   
ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเพ่ือช ำระหนี้ดังกล่ำวให้แก่ธนำคำรเป็นล ำดับแรกภำยหลังจำกหักช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้อ่ืน
ตำมกฎหมำยแล้วต่อไป 
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 2. ข้ำพเจ้ำผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
 1. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 1) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 2. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 2) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 3. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 3) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 4. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 4) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 5. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 5) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่...........................  
 6. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 6) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 7. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 7) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 8. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 8) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
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 9. ......................................................................................................... (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 9) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 10. ........................................................................................................ (ผู้ค้ ำประกันคนที่ 10) 
ต ำแหน่ง................................... หน่วยงำน/สังกัด......................................................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
เลขที่................ ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
เป็นผู้ค้ ำประกันภำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงิน ตำมสัญญำค้ ำประกัน ฉบับลงวันที่........................... 
 ตกลงว่ำกรณีผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงินไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันกระท ำให้
ธนำคำรไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้เงินเต็มจ ำนวน และตำมก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำกู้เงินก็ดี 
 หำกธนำคำรมีหนังสือบอกกล่ำวไปถึงข้ำพเจ้ำตำมสัญญำค้ ำประกันโดยชอบแล้ว และข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้ใช้สิทธิขอให้ธนำคำรเรียกช ำระหนี้จำกผู้กู้ก่อนภำยใน .... วัน นับจำกวันที่หนังสือบอกกล่ำวไปถึง ข้ำพเจ้ำ  
ตกลงยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัดของข้ำพเจ้ำหักเงินวิทยฐำนะ เงินเดือน และหรือเงินได้อ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ
ได้รับจำกทำงรำชกำรและหรือหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือช ำระหนี้แทนผู้กู้ให้แก่ธนำคำรเป็นล ำดับแรกภำยหลัง     
จำกหักช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้อื่นตำมกฎหมำยแล้ว จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนแปลง
หน่วยงำนต้นสังกัด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัดใหม่หักเงินวิทยฐำนะ เงินเดือน และหรือเงินได้อ่ืนใด  
จำกทำงรำชกำรและหรือหน่วยงำนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือช ำระหนี้ดังกล่ำวให้ธนำคำรต่อไป จนกว่ำจะช ำระหนี้      
เสร็จสิ้น  
 

ลำยมือชื่อ..................................... ผู้กู้ 
        (..................................) 

 
     ลำยมือชื่อ..................................... ผู้ค้ ำประกันคนที่ 1    ลำยมือชื่อ..................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี 2                        
                 (....................................)                                      (....................................)   
                                                    
 ลำยมือชื่อ.....................................  ผู้ค้ ำประกันคนที่ 3 ลำยมือชื่อ..................................ผู้ค้ ำประกันคนที่ 4            
                 (....................................)                                     (...................................) 
 
 ลำยมือชื่อ.....................................ผู้ค้ ำประกันคนที่ 5 ลำยมือชื่อ..................................ผู้ค้ ำประกันคนที่ 6 
                 (....................................)                                      (..................................)  
 
 ลำยมือชื่อ..................................... ผู้ค้ ำประกันคนที่ 7 ลำยมือชื่อ..................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี 8 
                 (....................................)                                      (...................................) 
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 ลำยมือชื่อ.....................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี 9 ลำยมือชื่อ..................................ผู้ค้ ำประกันคนท่ี 10 
                 (....................................)                                      (..................................)  
 
ค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือผู้บังคับบัญชา ในการหักเงินวิทยฐานะ เงินเดือนและหรือเงินได้อื่นใด 

ขอรับรองว่ำจะด ำเนินกำรหักเงินวิทยฐำนะ เงินเดือน และหรือเงินได้อ่ืนใดของผู้กู้และหรือผู้ค้ ำประกัน (ถ้ำมี)  
เพ่ือช ำระหนี้ให้กับธนำคำรตลอดไป จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น 

 
                   1. ลำยมือชื่อ..............................................หัวหน้ำกำรเงินหรือเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

                      (.................................................) 

 

2. ลำยมือชื่อ..................................................หัวหน้ำหน่วยจ่ำยเงินเดือนหรือผู้บังคับบัญชำ 

                        (.................................................) 

 


