
 
 

คําแนะนําการใช้บริการประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหน้ีส่วนบุคคล 

 

1. ผู้กู้ต้องเป็นกําลังพลกลุ่มสีแดง รับเงินเดือนน้อยกว่า 1/3 ของเงินเดือน และ/หรือเป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างหนี้/พักการชําระหนี้ มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว   หรือเป็นผู้ท่ีอยู่     
ระหว่างการบังคับคดี 

2. ผบ.หน่วย เป็นผู้พิจารณาข้ันตอน  และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วงเงินในการขอกู้  จํานวนหนี้สิน เหตุผล 
และความจําเป็น ตลอดจนหลักฐานแสดงการเป็นหนี้ให้ สก.ทบ. พิจารณา 

3. เอกสารประกอบ ส่งมาท่ี กอท.สก.ทบ. ดังนี้ 
3.1 หนังสือนําจากหน่วย จํานวน 1 ฉบับ 
3.2 คําขอกู้เงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้ส่วนบุคคล (อ.4) จํานวน 2 ฉบับ 
3.3 หนังสือสัญญาเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.5) (ทางแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ. เป็นผู้ดําเนินการ) 
3.4 หนังสือรับรองความเป็นโสด (กรณีโสด) จํานวน 1 ฉบับ 
3.5 สําเนาบัตรประจําข้าราชการผู้กู้ จํานวน 1 ฉบับ 
3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้ จํานวน 1 ฉบับ 
3.7 สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ จํานวน 1 ฉบับ 
3.8 หนังสือให้ความยินยอม (ผู้รับมอบตาม อ.4 ข้อ 5.)  
3.9 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทายาท (กรณีโสด ระบุในคําขอกู้ อ.4) จํานวน 1 ฉบับ 
3.10 สําเนาทะเบียนบ้านทายาท (กรณีโสด ระบุในคําขอกู้ อ.4 )จํานวน 1 ฉบับ 
3.11 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จํานวน 1 ฉบับ 
3.12 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้สมรส (กรณีสมรส)  จํานวน 1 ฉบับ 
3.13 สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมรส (กรณีสมรส)  จํานวน 1 ฉบับ 
3.14 คํารับรองของผู้บังคับหน่วย จํานวน 1 ฉบับ 
3.15 ใบมอบฉันทะ 
3.16 เครดิตบูโร 
3.17 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (เครดิตบูโร) 
3.18 สลิปเงินเดือน(ของกรมบัญชีกลาง)ของผู้กู้ (โดยได้รับการรับรองจากการเงินหน่วย) จํานวน 1 ฉบับ 

 

                           
 
 
          สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี    Line QRCODE : 
                                  หรือโทร : 02-657-3724-27 IDLine : 0982860683 
 
 
 
 

 

 



อ.๔ (หน้า ๑)                                                                                         
                 เลขท่ี.................................. 

 

คําขอกู้เงินออมทรพัย์ประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหน้ีส่วนบุคคล 
 

ที่....................................../............... เขียนท่ี......................................................................................................... 
  วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

เรียน..................................................................................................................( ผบ.หน่วย.ชั้น   ผบ.ร้อย  หรือเทียบเท่าข้ึนไป ) 
๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................................ อายุ.....................ปี 

ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขประจําตัวข้าราชการ 
เงินเดือนชั้น.........................................เงิน......................................................บาท  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ........................................บาท 
รวมเงินได้รายเดือนท้ังสิ้น.................................................บาท อยู่บ้านเลขท่ี....................................................หมู่ท่ี..................... 
ถนน.....................................................................................ตําบล / แขวง.................................................................................... 
อําเภอ / เขต............................................................................จังหวัด........................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ........................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน.........................................มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน............................
เป็นจํานวนเงิน...................................................บาท( ................................................................................................................ ) 

๒. ข้าพเจ้าขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้ส่วนบุคคล เป็นจํานวนเงิน......................................บาท 
(...............................................................................................) เพ่ือนําไปใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษา (คดีแพ่ง), ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ผู้ยื่นขอรับชําระหนี้ในคดีล้มละลาย, ชําระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ในคดีล้มละลายท่ีศาลมีคําสั่งเห็นชอบ หรือการชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ 

๓. เพ่ือเป็นหลักประกัน ข้าพเจ้าได้ทําประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ   การกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้
ส่วนบุคคล โดยให้จํานวนเงินเอาประกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้  โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุให้  กองทัพบก  (กรมสวัสดิการทหารบก) 
เป็นผู้รับประโยชน์ และจะมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กองทัพบก (กรมสวัสดิการทหารบก) เป็นผู้ยึดถือไว้ตลอดระยะเวลาท่ีทําประกันชีวิต 

๔. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในระเบียบของคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวง ไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันหรือท่ีจะมีใช้ต่อไปภายหน้า 

5. ในระหว่างท่ีข้าพเจ้ายังผ่อนชําระหนี้ไม่เสร็จสิ้นตามสัญญากู้เงิน (อ.5) เลขท่ี.............................................................
และข้าพเจ้าไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ต่อไปได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ถึงแก่กรรม, สาบสูญ, ถูกปลดออกจากราชการ, หนีราชการ 
หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  โดยมีหลักฐานทางราชการแสดง  ตลอดจนกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้    ข้าพเจ้า
ขอมอบให้..........................................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............................................หมู่ท่ี..............................ถนน............................................................................. 
ตําบล/แขวง...........................................................................อําเภอ/เขต...................................................................................... 
จังหวัด..................................................................................................ซ่ึงเป็น..................................ของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบ 
ช่วยสืบหาให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้กู้, ผู้จัดการมรดกหรือทายาท เพ่ือให้สามารถติดตามทวงถามให้มาชําระหนี้ต่อไปได้ 
          6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น ตามคําขอกู้เป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้ขอกู้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

(ลงชื่อ).......................................................................... 

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

ตําแหน่ง........................................................................ 

...................../........................../..................... 
(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 

(ท่ีของหน่วยงาน) 
 



อ.๔ (หน้า ๒) 
 

 

บันทึกนายทหารการเงินของหน่วย 

เรียน.................................................................................................................................(ผบ.หน่วยท่ีเปิดบัญชีเงินราชการ) 

ได้ตรวจสอบรายได้ประจําเดือนของ..............................................................................................ผู้ขอกู้แล้ว 
และขอยืนยัน ขณะนี้ผู้กู้   ไม่มีหนี้สิน  มีหนี้สนิ  เหลือเงินรายได้สุทธิ..........................................................บาท 
(.....................................................................................................................)    เห็นควรเสนอ สก.ทบ.  เพ่ือดําเนินการต่อไป 

(ลงชื่อ).......................................................................... 

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

ตําแหน่ง........................................................................ 

 ..................../........................../..................... 

 (นายทหารการเงินของหน่วย) 

บันทึก ผบ.หน่วย ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

เสนอ  สก.ทบ. 

 ตามท่ี............................................................................ได้ขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้
ส่วนบุคคล เป็นจํานวนเงิน......................................................บาท (..............................................................................................) นั้น 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะหักเงินชําระหนี้ให้ตามท่ี สก.ทบ. แจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ไม่สามารถจะชําระหนี้ได้ ข้าพเจ้ายินดีติดตามทวง
ถามหนี้สินท่ี....................................................................................................ค้างชําระให้เสร็จสิ้น 

(ลงชื่อ).......................................................................... 

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

ตําแหน่ง........................................................................ 

..................../........................../..................... 

 

 (พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น)



หนังสอืใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

เขียนท่ี......................................................................................................... 
วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า......................................................................................................................... อายุ...........................ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่ง..........................................................................................สังกัด...................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.............................................................. 
อําเภอ/เขต...................................................................................จังหวัด....................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...............................................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีทํางาน...................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยรายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของข้าพเจ้า แก่ หัวหน้า 
แผนกเงินกู้ หรือ รองผู้อํานวยการ หรือ ผู้อํานวยการ กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก เท่านั้น  

การให้ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปเพ่ือประกอบการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ของ  กรมสวัสดิการทหารบก  และ 
ให้ถือว่าคู่ฉบับ สําเนา  ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร  ท่ีทําสําเนาข้ึนจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้  โดยการ
ถ่ายสําเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน  

ข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้โดยตลอดแล้ว โดยปราศจากการข่มขู่ หรือกลฉ้อฉลใดๆ 
และข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ให้ความยินยม 

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

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน ๑ 

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

 (ลงชื่อ)...............................................................พยาน ๒ 

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



หนังสอืใหค้วามยินยอม 

เขียนท่ี......................................................................................................... 
วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า....................................................................................................ซ่ึงเป็น.....................................โดยชอบด้วย 

กฎหมายของ.........................................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน 

อยู่บ้านเลขท่ี............................................หมู่ท่ี.......................... ตรอก/ซอย.................................................................................. 

ถนน....................................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................ 

อําเภอ/เขต............................................................................จังหวัด................................................................................................ 

ตามท่ี (ชื่อผู้กู้).......................................................................ได้กู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้

ส่วนบุคคล  จากกองทัพบกได้ไปตามสัญญากู้ (ท่ี/เลขท่ี)................................เม่ือวันท่ี............ เดือน...................... พ.ศ. ................. 

จํานวนเงิน ................................................ บาท (.........................................................................................................) นัน้ 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ไม่ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาก็ดี 

หรือผู้กู้ถึงแก่กรรมก็ดี  หรือหนี้ระงับด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด  ซ่ึงทําให้ผู้ให้กู้ต้องขาดเงินต้น หรือดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายอมรับผิดอย่าง

ลูกหนี้ร่วมโดยชําระหนี้แทนให้ท้ังหมดท้ังสิ้น ตลอดท้ังเงินต้น  และดอกเบี้ย  กับบรรดาค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพราะผล

แห่งผู้กู้ผิดสัญญา และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ผ่อนเวลาชําระหนี้ให้แก่ผู้กู้ได้ 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

(ลงชื่อ)..................................................................พยาน ๑ 

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

(ลงชื่อ)..................................................................พยาน ๒ 

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

(ผู้รับมอบตาม อ.๔ ข้อ ๕) 



หนังสอืรับรองแสดงความเป็นโสด 
 

เขียนท่ี......................................................................................................... 
วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า.................................................................................สังกัด..................................................................... 

ตําแหน่ง.........................................................................ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของ ...................................................................ผู้กู้ 

ขอรับรองว่าในขณะท่ีทําสัญญานี้.................................................................................. เป็นโสดจริง 

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 

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

ตําแหน่ง.................................................................... 

หมายเหตุ      - ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงระดับต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยข้ึนไป 



ใบมอบฉันทะ

เขียนท่ี......................................................................................................... 
วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า......................................................................................................................... อายุ...........................ป ี
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขประจําตัวข้าราชการ 
เงินเดือนชั้น.........................................เงิน......................................................บาท  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ........................................บาท 
รวมเงินได้รายเดือนท้ังสิ้น........................................................บาท อยู่บ้านเลขท่ี......................................หมู่ท่ี............................ 
ถนน.........................................................................................ตําบล / แขวง................................................................................ 
อําเภอ / เขต................................................................................จังหวัด....................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ........................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน.........................................มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน............................
เป็นจํานวนเงิน...................................................บาท( ................................................................................................................ ) 
(ผู้มอบฉันทะ) 

ขอมอบฉันทะให้............................................................................(ผู้รับมอบฉันทะ) เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ
ดังนี้ 

๑. เป็นผู้รับเงินกู้จํานวน............................บาท (............................................................................................)
ตามสัญญากู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือบริหารหนี้ส่วนบุคคล สัญญาท่ี............................................. 
ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ. ........................... 

๒. นําเงินกู้ตามข้อ ๑. ไปชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามท่ีระบุไว้ในคําขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้เพ่ือบริหาร
หนี้ส่วนบุคคล (อ.๔ ข้อ ๒.) 

๓. หากมีเงินเหลือจํานวนเท่าใดให้ส่งมอบคืนให้กับผู้มอบฉันทะ 

การใดๆ ท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปภายในขอบเขตแห่งใบมอบฉันทะนี้  ให้ถือเสมือนว่าผู้มอบฉันทะได้
กระทําการด้วยตัวเองทุกประการ  การมอบฉันทะนี้ให้มีผลบังคับต้ังแต่วัน เดือน ปี ท่ีระบุในหนังสือนี้เป็นต้นไป เพ่ือเป็น
หลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้มอบฉันทะ (ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

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

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



คํารับรองผู้บงัคับหน่วย 

      เขียนท่ี......................................................................................................... 
      วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 
เรียน จก.สก.ทบ. 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. .......................................................................................... 
  ๒. .......................................................................................... 
  ๓. .......................................................................................... 
  ๔. .......................................................................................... 
  ๕. .......................................................................................... 
 ๑. ข้าพเจ้า.........................................................................................ตําแหน่ง.................................................................
สังกัด..............................................................................................................ขอยืนยันผลการตรวจสอบรายการหนี้สิน  และผล
การเจรจาประนอมหนี้ของ…………………………………………………………หมายเลขประจําตัวข้าราชการ......................................................................... 
ตําแหน่ง......................................................................................สังกัด.......................................................................................... 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       ๑.๑ ..................................................ยอดหนี้เดิม......................................บาท ลดเหลือ..................................บาท
       ๑.๒ ..................................................ยอดหนี้เดิม......................................บาท ลดเหลือ..................................บาท
       ๑.๓ ..................................................ยอดหนี้เดิม......................................บาท ลดเหลือ..................................บาท
       ๑.๔ ..................................................ยอดหนี้เดิม......................................บาท ลดเหลือ..................................บาท
       ๑.๕ ..................................................ยอดหนี้เดิม......................................บาท ลดเหลือ..................................บาท 
       รวมจํานวนหนี้สิน คงเหลือ……………………………บาท (.............................................................................บาทถ้วน)
 ๒. ในการนี้ขอรับรองว่าเม่ือได้รับอนุมัติกู้แล้ว ข้าพเจ้า....................................................................................................
ตําแหน่ง..........................................................................................จะดําเนินการควบคุมกํากับดูแลความประพฤติของกําลังพล
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     ๒.๑ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้นําเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติไปชําระหนี้สินให้กับเจ้าหนี้ทุกราย 
     ๒.๒ กํากับดูแลความประพฤติไม่ให้ไปก่อหนี้สินใดๆ อีก 
     ๒.๓ ควบคุมไม่ให้หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือทําธุรกรรมใดๆ 
     ๒.๔ ให้กําลังพลชําระหนี้   และลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วย    เพ่ือให้สามารถปรับ 

โครงสร้างหนี้ได้  ตลอดจนป้องกันไม่ให้ก่อหนี้สินเพ่ิมเติมอีกในอนาคต 
     ๒.๕ แต่งต้ังนายทหารพ่ีเลี้ยงทางด้านการเงินเพ่ือควบคุมกํากับดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
     ๒.๖ หาแนวทางการช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมรายได้ หรือลดรายจา่ยให้กับกําลังพลและครอบครวั 
     ๒.๗ ให้สายงานกําลังพลของหน่วยจัดทําบันทึกข้อมูลตามข้อ ๒. ส่งมอบให้กับ ผบ.หนว่ยท่านใหม่เม่ือมีการรับ - ส่งหน้าท่ี 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 
      (ลงชื่อ)..........................................................................  

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

      ตําแหน่ง........................................................................ 

                 ...................../........................../..................... 

                                  (ผู้บังคับหน่วย) 
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