คําแนะนําการใช้บริการเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ
1. ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
2.
3.

4.

5.

ให้มีสทิ ธิกู้ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น
ปรับแก้ไขอํานาจลงนามอนุมัติในสัญญาเงินกู้ จากเดิม ผู้บงั คับหน่วยตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แก้ไขเป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
เอกสารประกอบการกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ ส่งมาที่ กอท.สก.ทบ. ดังนี้
3.1 หนังสือนําจากหน่วย
จํานวน 1 ฉบับ
3.2 คําขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ (อ.4)
จํานวน 2 ฉบับ
3.3 หนังสือสัญญาเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ (อ.5)
จํานวน 3 ฉบับ
3.4 สลิปเงินเดือน(ของกรมบัญชีกลาง)ของผู้กู้ (โดยได้รับการรับรองจากการเงินหน่วย) จํานวน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาบัตรประจําข้าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
3.6 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
3.7 หนังสือรับรองจากผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
รับรองว่าผู้กู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
มีความประพฤติดี สามารถผ่อนชําระได้
จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารประกอบเพิ่มเติม กรณีภัยธรรมชาติ ส่งมาที่ กอท.สก.ทบ. ดังนี้
4.1 สําเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยต้องมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
4.2 หนังสือรับรองผู้ประสับภัยธรรมชาติจากสํานักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จํานวน 1 ฉบับ
4.3 ภาพถ่ายทีอ่ ยู่อาศัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบเพิ่มเติม กรณีภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งมาที่ กอท.สก.ทบ. ดังนี้
5.1 กรณีกําลังพลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.1.1 หนังสือรับรองผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานการแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
5.2 กรณีคนในครอบครัวกําลังพลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.2.1 หนังสือรับรองผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานการแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
5.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสฯ
จํานวน 1 ฉบับ
5.2.3 สําเนาทะเบียนสมรส
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 กรณีบุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระหรือถูกเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจากการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบุคคลในครอบครัว
จํานวน 1 ฉบับ
5.3.2 สําเนาทะเบียนสมรส
จํานวน 1 ฉบับ
5.3.3 ภาพถ่ายประกอบการกู้ เช่น ร้านค้าที่ขายของอดีตและปัจจุบันล่าสุด
จํานวน 1 ฉบับ
5.3.4 ใบสัญญาเลิกจ้างงาน
จํานวน 1 ฉบับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line QRCODE :
หรือโทร : 02-657-3730-36

เลขที่..................................
อ.๔ (หน้า ๑)

คําขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ
เขียนที่.........................................................................................................
วันที่ ........................ เดือน ......................................พ.ศ. .........................
เรียน..................................................................................................................( ผบ.หน่วย.ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป )
๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................................ อายุ.....................ปี
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวข้าราชการ
เงินเดือนชั้น.........................................เงิน......................................................บาท เงินเพิ่มอื่น ๆ ........................................บาท
รวมเงินได้รายเดือนทั้งสิ้น............................................บาท อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน.......................................
ตําบล / แขวง............................................อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท์................................................มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน..............................เป็นจํานวนเงิน.....................................บาท
( ...................................................................................................................... )
๔๐,๐๐๐.๒. ข้าพเจ้าขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทบําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ เป็นเงินจํานวน.......................................................บาท
สี�หมื�นบาทถ้วน
(......................................................................)
ระยะเวลาผ่อนชําระ ✔ ๔๘ เดือน
ภัยธรรมชาติ
ภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อื่นๆ..................................................
๓. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าพเจ้ายอม
ให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากของข้าพเจ้าชําระหนี้เงินกู้ที่มีทั้งหมดได้ทันที
๔. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการออมทรัพย์ทั้งปวง ไม่ว่าที่ใช้อยู่ในขณะนี้ หรือที่จะออกใช้ต่อไปภายหน้า
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นตามคําขอกู้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ที่....................................../...............

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้ขอกู้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ถูกต้องตามความเป็นจริง
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
...................../........................../.....................
(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น)

อ.๔ (หน้า ๒)

บันทึกนายทหารการเงินของหน่วย
เรียน.................................................................................................................................(ผบ.หน่วยที่เปิดบัญชีเงินราชการ)
ได้ตรวจสอบรายได้ประจําเดือนของ...........................................................................................ผู้ขอกู้แล้ว
ขณะนี้ผู้กู้
ไม่มีหนี้สิน
มีหนี้สิน เหลือเงินรายได้สุทธิ.............................................................................บาท
(..................................................................................................) มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เห็นควรเสนอ สก.ทบ.
เพื่อดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
..................../........................../.....................
(นายทหารการเงินของหน่วย)

บันทึก ผบ.หน่วย ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เสนอ สก.ทบ.
ตามที่................................................................................................ได้ขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทบําบัดทุกข์
๔๐,๐๐๐.สี�หมื�นบาทถ้วน
ภัยธรรมชาติ เป็ น จํา นวนเงิน....................................บาท
(...............................................................................................)
นั้น
ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีสิทธิกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สมควรให้กู้เงินออมทรัพย์ ประเภทบําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ
ได้และข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินนําส่งหน่วยภายในวันจ่ายเงินเดือนตามสัญญา พร้อมทั้งได้ตรวจสอบ
การลงนามในหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาค้ําประกันแล้วถูกต้อง จึงเสนอมาเพื่อดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
..................../........................../.....................

หมายเหตุ ผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้วมาขอกู้เงินโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ มีความผิดตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
มาตรา ๑๖๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น)

เลขที่..................................
อ.๕ (หน้า ๑)

หนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ
เขียนที่.........................................................................................................
วันที่ ........................ เดือน ......................................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า............................................................................................................................... อายุ.....................ปี
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวข้าราชการ
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทัพบก โดย เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกหรือผู้รับมอบอํานาจจาก
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ทําการโดยคําสั่งกองทัพบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
ทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ กู้ ไ ด้ กู้ เ งิ น ออมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองทั พ บกประเภทเงิ น กู้ บํา บั ด ทุ ก ข์ ภั ย ธรรมชาติ ข องผู้ ใ ห้ กู้
๔๐,๐๐๐.สี�หมื�นบาทถ้วน
เป็นจํานวนเงิน..........................................บาท
(........................................................................)
และได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไป
ครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่วันทําสัญญานี้แล้ว
๓
ข้อ ๒. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..................ต่
อปี
และผู้กู้ยอมชําระเงินต้นพร้อมทั้ง
๘๘๖.๔๘
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็นจํานวนเงินเดือนละ......................................บาท
โดยเฉลี่ยผ่อนส่งในกําหนดเวลา.........................เดื
อน
นับแต่วันทําสัญญาเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูง
กว่าที่กําหนดไว้ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้
ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๔. ผู้ กู้ สั ญ ญาว่ า จะส่ ง คื น เงิ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ตามสั ญ ญาใน ข้ อ ๒. เป็ น รายเดื อ น เดื อ นละ
๘๘๖.แปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน
............................................บาท (......................................................................................)
ภายในวันที่.....................ของเดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน.....................................ติดต่อกันไปถึงเดือน........................................รวม.............................เดือน โดยผู้กู้ยอม
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนชําระหนี้เงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญานี้นําส่ง
ต่อผู้ให้กู้ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้กู้ต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้กู้ยอม
ให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ทันที หากผู้กู้มีเงิน อทบ.ฝาก ไม่เพียงพอชําระหนี้ ผู้กู้ ตกลง
ยินยอมนําเงินมาชําระหนี้ที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะลาออกจากราชการ หรือก่อนโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๖. ถ้าเงินเดือนของผู้กู้ไม่พอหักชําระเป็นรายเดือนตามสัญญาในข้อ ๒ ผู้กู้จะนําเงินมาชําระเพิ่มเติมให้กับ
๓๐ น นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้กู้หรือผู้แทนผู้ให้กู้ทวงถาม
ผู้ให้กู้ หรือผู้แทนของผู้ให้กู้ด้วยตนเอง จนครบจํานวนเท่าที่ค้างอยู่ภายใน.........วั
ข้อ ๗. หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่ค้างชําระทั้งหมด พร้อมทั้งยินยอมให้ผู้ให้
กู้มีสิทธิคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด
ข้อ ๘. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ไม่ว่าจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้บุคคลนําไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้กู้ที่ระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ดี หรือผู้กู้ไม่ยอมรับก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะผู้กู้ย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนออกไป โดยผู้กู้มิได้แจ้งย้ายที่อยู่ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ผู้ให้กู้ทราบเป็น
หนังสือก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ที่ให้ไม่ได้ค้นหาไม่พบก็ดี ทุกๆ กรณีที่กล่าวมานี้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าหนังสือติดต่อ
ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดนั้น ได้ส่งให้แก่ผู้กู้โดยชอบแล้ว
(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น)
ที่....................................../...............

อ.๕ (หน้า ๒)
ข้อ ๙. ผู้กู้ยอมปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการออมทรัพย์ทั้งปวงไม่ว่าที่ใช้อยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีใช้
ต่อไปภายหน้า และหากผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการเมื่อใด ผู้กู้ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และจัดการหนี้สิน ซึ่งผู้กู้ยังมีอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
๒
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเป็นสามฉบับ ฉบับละ.............หน้
า มีข้อความถูกต้องตรงกัน ให้ไว้กับผู้ให้กู้หนึ่งฉบับ ให้
หน่วยต้นสังกัด และผู้กู้เก็บไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจโดยตลอดแล้ว ถูกต้องตรงตามเจตนา โดย
ปราศจากการข่มขู่ หรือกลฉ้อฉลใดๆ และข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้า
พยาน
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้จริง
(ลงชื่อ).............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
.................../........................./...................
(หัวหน้าหน่วยชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรอง)

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้กู้
พ.อ.
(ลงชื่อ)...............................................................ผู
้ให้กู้
(เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกหรือผู้รับมอบอํานาจ)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน/คู่สมรส
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...............................................................)

หมายเหตุ ผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้วมาขอกู้เงินโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ มีความผิดตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓
มาตรา ๑๖๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น)

