
 
ข้ันตอนการพิมพ์ แบบฟอร์มเงินกู้เพ่ือการเคหสงเคราะห์  

๑. เม่ือเปิดแบบฟอร์มด้วยโปรแกรม Adobe Reader  เตรียมกระดาษ F4 (กระดาษยาว) ชนิด 80 แกรม    
       หรือ หนากว่า ขนาด Legal 8.5x13.5 น้ิว (เท่าน้ัน) 
๒. จากน้ันคลิกท่ี File เลือก Print (ดังรูปด้านล่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. คลิกเครื่องหมายถูก ท่ี Auto-Rotate and Center และ Choose paper source by PDF page size   
       และสามารถเลือกหน้าแบบฟอร์มท่ีจะการพิมพ์ได้โดย เลือกท่ี Pages และระบุหน้าโดยใส่เลข เช่น ๒,๔  

  (ดังรูปด้านล่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. คําขอกู้เงินผู้กู้หลัก (อ.๔) พิมพ์หน้า–หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน จํานวน ๒ ฉบับ (เก็บท่ีหน่วย ๑ ฉบับ 
   ส่งมาท่ี กอท.สกทบ. ๑ ฉบับ ) 

๕. คําขอกู้เงินผู้กู้ร่วม จํานวน ๒ ฉบับ (เก็บท่ีหน่วย ๑ ฉบับ   ส่งมาท่ี กอท.สกทบ. ๑ ฉบับ ) 
๖. หนังสือสัญญากู้เงิน (อ.๕) พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน จํานวน ๓ ฉบับ (ส่งมาท่ี  
        กอท.สกทบ. ๓ ฉบับ) 
๗. เอกสารประกอบ ส่งมาท่ี กอท.สก.ทบ.  

   ๗.๑    แบบสํารวจประเมินราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง    จํานวน  ๑  ฉบับ    
   ๗.๒    รายการประกอบแบบก่อสร้าง      จํานวน  ๑  ฉบับ      
   ๗.๓    หนังสือให้ความยินยอม      จํานวน  ๑  ฉบับ    
   ๗.๔    ใบแบ่งงวดเงินกู้เพ่ือปลูกสร้างอาคาร    จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๕    สลิปเงินเดือน (ตัวจริง) ผู้กู้หลัก ย้อนหลัง ๓ เดือน 
   ๗.๖    สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้กู้ร่วม  ย้อนหลัง ๓ เดือน 
   ๗.๗    หนังสือยินยอมให้นําหลักทรัพย์มาคํ้าประกัน กรณีหลักทรัพย์ เป็นของภรรยา หรือผู้อ่ืน 
   ๗.๘    แผนท่ีสังเขป ท่ีต้ังหลักทรัพย์ 
   ๗.๙    ราคาประเมิน จาก สํานักงานท่ีดิน 
   ๗.๑๐  สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส  ผู้กู้ ภรรยา และ ผู้ให้ความยินยอม ตาม
ข้อ ๗.๓    

 
                            
 

เลือกหนา้ที�จะพิมพ ์

คลิกเครื�องหมายถูก 
ทั�ง ๒ เครื�องหาย คลิก OK เพื�อทาํการพิมพ ์



                     
   อ.๔ (หน้า ๑) 

เลขท่ี.................................. 
คําขอกู้เงินออมทรัพย์เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ( สําหรับผู้กู้หลัก ) 

ท่ี............................................/........................                              
เขียนท่ี........................................... จังหวัด............................ 

               วันท่ี ........................เดือน ......................................พ.ศ.. ................... 
เรียน...........................................................................( ผบ.หน่วย.ชั้น   ผบ.ร้อย  หรือเทียบเท่าข้ึนไป ) 

๑. ข้าพเจ้า............................................................................................................. อายุ..................ปี 
ตําแหน่ง.....................................................................................สังกัด.................................................................................... 
ประจําตัวประชาชน                                                 หมายเลขประจําตัวข้าราชการ...............................................
เงินเดือนชั้น.........................................เงิน.................................................บาท เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ........................................บาท 
รวมเงินได้รายเดือนท้ังสิ้น….……….........................บาท อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.............ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................
โทรศัพท์บ้าน.........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน....................................... 
มีเงินฝากถึงเดือน…………….......เป็นจํานวนเงิน..............................บาท (..............................................................................) 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเพ่ือการเคหสงเคราะห์ เป็นจํานวนเงิน.............................................บาท  
(.................................................................................................) เพ่ือนําไป............................................................................ 
   ๓.  ข้าพเจ้าจะนําหลักทรัพย์โฉนดท่ีดิน / น.ส. ๓ ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เลขท่ี…….…………....……...…
ชั้นท่ี……………..…….…ระวาง............................................เลขท่ีดิน................................. หน้าสํารวจ.......................................
ตําบล/แขวง..................................................................................อําเภอ /เขต....................................................................... 
จังหวัด......................................................................................... เน้ือท่ี.................ไร่.................งาน.....................ตรว./ตรม. 
รวม...................โฉนด/แปลง/ห้อง ไปจดทะเบียนจํานองเป็นประกันหน้ีเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ติด 
สัญญากู้เงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ    ในการจดทะเบียนจํานองตลอดจนการไถ่ถอนจํานองข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ท้ังสิ้นและขอมอบเอกสารสิทธิการเช่าท่ีดิน  ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ชําระหน้ีเสร็จสิ้นตามสัญญากู้เงิน  
   ๔..  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ   อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวง    ไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
หรือท่ีจะมีใช้ต่อไปภายหน้า 
  ๕..  ในระหว่างท่ีข้าพเจ้ายังผ่อนชําระหน้ีไม่เสร็จสิ้นตามสัญญากู้เงิน (อ.๕) เลขท่ี...................................... 
และข้าพเจ้าไม่สามารถผ่อนชําระหน้ีต่อไปได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ถึงแก่กรรม , สาบสูญ , ถูกปลดออกจากราชการ , หนีราชการ 
หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  โดยมีหลักฐานของทางราชการแสดงตลอดจนไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้     ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้.........................................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง.................................................... อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................................... 
ซ่ึงเป็น.........................................ของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการชําระหน้ี ตลอดจนการทํานิติกรรมเก่ียวกับการ
ชําระหน้ีแทนได้ทุกกรณี 
   ๖.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น ตามคําขอกู้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้ และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ ถูกต้องตามความเป็นจริง   

   

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

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

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

      วันท่ี........................./.................................../........................ 

                                 (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป)
      

 
                                                                               (พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่าน้ัน) 

                                   
 
 

(ท่ีของหน่วยงาน) 



อ.๔ (หน้า ๒) 
 
 บันทึกนายทหารการเงินของหน่วย 

เรียน..............................................................(ผบ.หน่วยระดับ ผบ.พัน ข้ึนไป) 

 ได้ตรวจสอบรายได้ประจําเดือนของ...........................................................................................ผู้ขอกู้แล้ว 
และขอยืนยันขณะน้ีผู้กู้            มีหน้ีสิน            ไม่มีหน้ีสิน  เหลือเงินรายได้สุทธิ....................................................บาท 
(.................................................................................................)  เห็นควรเสนอ สก.ทบ. เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

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

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

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

                         (นายทหารการเงินของหน่วย) 
 
 
 คํารับรองของ ผบ.หน่วย ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่าข้ึนไป  

เสนอ  สก.ทบ. 

 ตามท่ี.................................................................................. ได้ขอกู้เงินออมทรัพย์ฯ ประเภทเงินกู้เพ่ือการ
เคหสงเคราะห์ เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (.........................................................................................) น้ัน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะหักเงินชําระหน้ีให้ตามท่ี สก.ทบ. แจ้งให้ทราบ  หากผู้กู้ไม่สามารถจะชําระหน้ีได้ ข้าพเจ้ายินดีติดตามทวงถาม
หน้ีสินท่ี ......................................................................................... ค้างชําระให้เสร็จสิ้น 
 
      (ลงชื่อ)................................................................................... 

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

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

       วันท่ี....................../.........................../.....................

  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขท่ี.................................. 

คําขอกู้เงินออมทรัพย์เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ( สําหรับผู้กู้ร่วม อาชีพอิสระ ) 
  

เขียนท่ี.................................... จังหวัด................................... 
               วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. .................. 
เรียน  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 

๑. ข้าพเจ้า.............................................................................................................อายุ............................ปี 
หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                   อาชีพ.................................................................... 
ท่ีต้ัง........................................................................................... มีเงินได้รายเดือนเฉลี่ยเดือนละ.....................................บาท 
ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................................เลขท่ีบัญชี........................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน............................................  
 ๒.   ข้าพเจ้าขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเพ่ือการเคหสงเคราะห์ เป็นจํานวนเงิน............................................บาท  
(.......................................................................................................) เพ่ือ………...................................................................... 
                      ๓.  ข้าพเจ้าจะนําหลักทรัพย์โฉนดท่ีดิน / น.ส. ๓ ก. / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เลขท่ี…….…………………….…
ชั้นท่ี……………..…….…ระวาง............................................เลขท่ีดิน................................. หน้าสํารวจ......................................
ตําบล/แขวง..................................................................................อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด......................................................................................... เน้ือท่ี.................ไร่.................งาน.....................ตรว./ตรม. 
รวม...............โฉนด/แปลง/ห้อง ไปจดทะเบียนจํานองเป็นประกันหน้ีเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการทํานิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ติด
สัญญากู้เงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในการจดทะเบียนจํานองตลอดจนการไถ่ถอนจํานองข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ท้ังสิ้นและขอมอบเอกสารสิทธิการเช่าท่ีดิน  ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ชําระหน้ีเสร็จสิ้นตามสัญญากู้เงิน 
   ๔..   ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกว่าด้วยการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ   อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวง    ไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
หรือท่ีจะมีใช้ต่อไปภายหน้า 
   ๕..   ในระหว่างท่ีข้าพเจ้ายังผ่อนชําระหน้ีไม่เสร็จสิ้นตามสัญญากู้เงิน (อ.๕) เลขท่ี..................................... 
และข้าพเจ้าไม่สามารถผ่อนชําระหน้ีต่อไปได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ถึงแก่กรรม , สาบสูญ , ถูกปลดออกจากราชการ , หนีราชการ 
หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   โดยมีหลักฐานของทางราชการแสดงตลอดจนไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้าขอมอบ
ให้............................................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง.................................................... อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................................... 
ซ่ึงเป็น.........................................ของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการชําระหน้ี ตลอดจนการทํานิติกรรมเก่ียวกับการ
ชําระหน้ีแทนได้ทุกกรณี 
   ๖.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น ตามคําขอกู้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้ และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ ถูกต้องตามความเป็นจริง   
 

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

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

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

                วันท่ี........................./.................................../........................               

                                           ( ผู้กู้หลัก ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                         อ.๕ (หน้า ๑)เลขท่ี.................................. 
(ผ้ก้ยังไม่ต้องลงข้อความและลายมือชื�อใน อู ู . ๕) 

 

                          หนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้เพ่ือการเคหสงเคราะห์ กรณีการกู้ร่วม 
 
ท่ี......................./...............                   เขียนท่ี.................................จังหวัด................................ 

                       วันท่ี.........................เดือน.............................พ.ศ.............................. 
 ข้าพเจ้า ๑. ..............................................................................................................อายุ..........................ปี
ตําแหน่ง..........................................................................สังกัด...............................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                   หมายเลขประจําตัวข้าราชการ..................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................จงัหวัด.......................................... 
           ๒. .............................................................................................................. อายุ.........................ปี 
ตําแหน่ง..........................................................................สังกัด...............................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                   หมายเลขประจําตัวข้าราชการ..................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................จงัหวัด..........................................
 ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ ผูกู้้ ” ฝ่ายหน่ึง กับ กองทัพบก โดย................................................................... 
ตําแหน่ง.......................................................................... ทําการโดยคําสั่งกองทัพบก ซ่ึงต่อไปในสัญญา เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” 
อีกฝ่ายหน่ึง ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑.  ผู้กู้ได้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทเงินกู้เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ของผู้ให้กู้ไปเป็น
จํานวนเงิน ....................................................บาท (...............................................................................................................) 
และได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ีไปครบถ้วนถูกต้องต้ังแต่วันทําสัญญาน้ีแล้ว 
 ข้อ ๒.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบ้ียให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ................................ต่อปี และผู้กู้ยอมชําระเงินต้น    
พร้อมท้ังดอกเบ้ียให้แก่ผู้ให้กู้เป็นจํานวนเงินเดือนละ.................................บาท โดยเฉลี่ยผ่อนส่งในกําหนดเวลา...........................เดือน 
นับแต่วันทําสัญญาน้ีเป็นต้นไป  หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีงวดหน่ึงงวดใดหรือปรากฏว่าในการกู้เงินผู้กู้ได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
ในสาระสําคัญ  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ หรือผู้กู้ได้ทําให้ลดน้อยถอยลง  ซ่ึงหลักประกันอันได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้  
หรือปรากฏว่า    ผู้กู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย    ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกเงินต้น
และดอกเบ้ียท้ังหมด หรือขอรับชําระหน้ีท้ังหมดคืนได้ทันที 
 ข้อ ๓.  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียแล้ว   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพ่ิมอัตราดอกเบ้ียสูง
กว่าท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดเม่ือใดก็ได้ ท้ังน้ีผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้
ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ ๔.  ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมท้ังดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือน  เดือนละ 
..................................บาท (.........................................................................................) ภายในหรือก่อนวันสุดท้ายของเดือน 
เริ่มต้ังแต่เดือน...................................ติดต่อกันไปถึงเดือน...........................................รวม....................เดือน โดยผู้กู้ยอมให้
ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน  หรือเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญของผู้กู้   หักเงินได้ดังกล่าวของผู้กู้  
ชําระหน้ีเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียตามสัญญาน้ี   นําส่งต่อผู้ให้กู้ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน   หากผู้บังคับบัญชา  
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้ของผู้กู้ มิได้หักเงินชําระหน้ีเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียตามสัญญาน้ี  นําส่งต่อผู้ให้กู้ตามกําหนดเวลา 
ผู้กู้สัญญาว่า จะนําเงินชําระหน้ีเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียส่งต่อผู้ให้กู้ด้วยตนเองจนครบถ้วนโดยเร็วท่ีสุด                              
 ข้อ ๕.  ถ้าผู้กู้ค้างชําระดอกเบ้ียเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เอาดอกเบ้ียท่ีค้างชําระท้ังหมดน้ัน 
ทบเข้ากับเงินต้น และยอมให้คิดดอกเบ้ียในเงินท่ีทบเข้ากันน้ันได้ในอัตราร้อยละ.................ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนด
หน่ึงปีเป็นต้นไป 
 ข้อ ๖.  ในกรณีผู้กู้มีความประสงค์จะออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ  หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัด
กระทรวงกลาโหม   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ชําระหน้ีเงินกู้ท่ีมีอยู่ท้ังหมดได้ทันที  หากผู้กู้มีเงินฝาก
ออมทรัพย์ไม่เพียงพอชําระหน้ี   ผู้กู้ตกลงยินยอมนําเงินมาชําระหน้ีท่ีมีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะขอลาออกจากราชการ  หรือ
โอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
 
 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่าน้ัน) 
 
 
 
 



 
อ.๕ (หน้า ๒) 

 

 ข้อ ๗.   ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตําบลท่ีอยู่จากภูมิลําเนาไปจากท่ีระบุไว้ในสัญญา  ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้
ทราบภายใน ๑๕ วัน มิฉะน้ันถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ชําระหน้ีเงินกู้ท่ีมีอยู่คืนได้ทันที และ
บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคําบอกกล่าวใดๆ  ท่ีผู้ให้กู้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้กู้ตามปรากฏในสัญญาน้ีหรือภูมิลําเนาท่ีผู้กู้  
แจ้งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะได้ส่งเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า
เป็นหนังสือ  จดหมาย  หรือคําบอกกล่าวท่ีได้ส่งให้แก่ผู้กู้โดยชอบแล้ว  ท้ังน้ีให้รวมถึงกรณีผู้ให้กู้นําส่งบรรดาหนังสือ  จดหมาย 
หรือคําบอกกล่าวใดๆ   ณ สถานท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้กู้ 
 ข้อ ๘.   ถ้าเงินได้รายเดือน หรือเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ  หรือเงินออมทรัพย์ของข้าราชการกองทัพบกฝาก  
หรือเงินค้างจ่ายอ่ืนๆ ของผู้กู้ไม่พอหักชําระหน้ีเป็นรายเดือนตามสัญญาในข้อ ๒ ก็ดี หรือไม่พอหักเพ่ือชําระหน้ีจนครบจํานวน
เท่าท่ีค้างชําระท้ังหมดตามสัญญาก็ดี ผู้กู้จะนําเงินมาชําระเพ่ิมเติมให้กับผู้ให้กู้ด้วยตนเองจนครบจํานวนเท่าท่ีค้างชําระอยู่
ภายใน ...........วัน (...............................................................................)  นับแต่วันท่ีผู้ให้กู้ หรือตัวแทนของผู้ให้กู้ทวงถาม 
 ข้อ ๙. เพ่ือเป็นหลักประกันของการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  ผู้กู้สัญญาว่าจะนําโฉนดท่ีดิน  /  น.ส.๓ ก.  /  
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เลขท่ี.............................ระวาง..............................เลขท่ีดิน / ห้องชุดเลขท่ี....................................
หน้าสํารวจ……........…..………..ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.......................................................เน้ือท่ีรวม..............ไร่.................งาน...........................ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ท่ีมีอยู่ในวันทําสัญญาน้ี  และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหน้าบนท่ีดินแปลงน้ี จดทะเบียนจํานองเป็นประกันการชําระหน้ีตามสัญญา  
หากต้องบังคับจํานอง และได้เงิน  จากการขายทอดตลาด ทรัพย์ท่ีจํานองไม่พอชําระหน้ีผู้กู้ยอมรับชําระหน้ีส่วนท่ีขาดอยู่จนครบถ้วน 
 ข้อ ๑๐.  ผู้กู้ยอมปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวงไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในขณะน้ี  หรือท่ีจะใช้ต่อไปภายหน้าตลอดจน
ข้อตกลงต่างๆ  ท่ีระบุไว้ในสัญญาจํานอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจํานอง  และหากผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการเม่ือใดผู้กู้
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  และชําระหน้ี ซ่ึงผู้กู้มีอยู่ต่อกองทัพบกให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ ๑๑.   ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญา รวมท้ังค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียนจํานองเป็นหลักประกัน 
ตลอดจนการไถ่ถอนจํานอง ผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 
 หนังสือสัญญาน้ีทําข้ึนเป็นสามฉบับ  มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับกับเก็บไว้เป็น
หลักฐานของทางราชการอีกหน่ึงฉบับ และคู่สัญญาเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
ให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้จริง 

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

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

 กรรมการ  ผู้รับจํานอง       (ลงชื่อ)..................................................................ผู้กู้ 

           .................../........................./.......................         (..................................................................)  

ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จํานวน..............................................บาท           (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ให้กู้ 

(.......................................................................) เรียบร้อยแล้ว                 (.................................................................) 

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

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

       วันท่ี................./............................/.....................                 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

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

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

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

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

           วันท่ี................./.........................../..................     
 
 
 
 
 



 
หนังสือยินยอมให้หักเงินชําระหน้ีเงินกู้ 

อทบ.พิเศษ  และ  อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 
 
 

เขียนท่ี........................................................... 

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

เรื่อง   ยินยอมให้หักเงินกู้  อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 

เรียน   จก.สก.ทบ. 

  กระผม / ดิฉัน..........................................................................................ผู้มีชื่อใน อ.๔ ข้อ ๕.

อายุ..............................ปี เลขประจําตัวประชาชน                                                          ปัจจุบันอยู่

บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................ถนน............................................ตําบล...........................................

อําเภอ.........................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์.................................

ในฐานะทายาทซ่ึงเป็น.................................ของ..................................................................................ซ่ึงได้กู้เงิน  

อทบ. พิเศษ / อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์    ไปจากกรมสวสัดิการทหารบก     ขณะน้ียังมีหน้ีเงินกู้ อทบ. พิเศษ  /  

อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ค้างชําระอยู่............งวด  งวดละ.....................บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น......................................บาท 

(........................................................................................) กระผม / ดิฉัน ยินยอมให้หักเงินชําระหน้ีเงินกู้ อทบ. พิเศษ / 

อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ของ............................................................................ได้จากเงิน เบ้ียหวัด / บําเหน็จ 

/บํานาญ /เงินได้รายเดือน หรือเงินอ่ืน ๆ  อย่างใดอย่างหน่ึงได้ท่ี(หน่วยจ่ายเงิน)........................................................................ 

หรือธนาคารทหารไทย สาขา.............................................................หมายเลขบัญชี........................................... 

และยินยอมให้คิดดอกเบ้ียเพ่ิมได้  อัตราตามสัญญาต่อท้ายจํานอง  ถ้ามีการขัดข้องประการใดเกิดข้ึนติดต่อกับ  

กระผม / ดิฉัน  ได้ตามท่ีอยู่ข้างบน   และถ้ากระผม / ดิฉัน  ย้ายท่ีอยู่ใหม่จะแจ้งให้   กรมสวัสดิการทหารบก  

ทราบภายใน  ๑๕ วัน 

  ขณะท่ีทําหนังสือยินยอมน้ี  กระผม / ดิฉัน  ได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ  จึงได้

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา  
  

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

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

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

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

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

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

 
 

 หมายเหตุ   สําหรับผู้ท่ีลาออก  และเกษียณอายุราชการต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  ซ่ึงรับเงินเบ้ียหวัด / 

       บําเหน็จ  ผ่านธนาคาร  ขอให้แจ้งรับเงินกับธนาคารทหารไทย เท่านั้น  และถ่ายสําเนา         

       สมุดบัญชีธนาคารทหารไทย  โดยแนบส่งมาท่ี  กรมสวัสดิการทหารบก     

         



หนังสือรับสภาพหน้ี 
กรณียินยอมให้หักหน้ีสินจากเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

เลขท่ี............................../............................. 
เขียนท่ี.............................................................................. 
วันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า....................................................................................................... อายุ.................ป ี
อาชีพ.................................................ตําแหน่ง...........................................................สังกัด............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่.............ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด.............................................................ขอทําหนังสือฉบับนี้ให้
ไว้แก่...................................................................... ต้ังอยู่เลขท่ี.......................หมู่.........ถนน............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................
เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หักเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เพ่ือชําระหนี้ ดังนี้ 

1. .............................................................................หักเงินบํานาญ เดือนละ...........................................บาท
2. .............................................................................หักเงินบํานาญ เดือนละ...........................................บาท
3. .............................................................................หักเงินบํานาญ เดือนละ...........................................บาท

 รวม...........................................บาท 
โดยชําระงวดแรกจํานวน..............................บาท (.........................................................................................................)
ภายในวันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ.........................สว่นท่ีเหลือขอผ่อนชําระเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จ 

หนังสือนี้ทําข้ึน...................ฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้
ด้วยดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 
1. เบอร์โทรนายทหารการเงิน.........................................
2. เบอร์โทรผู้กู้................................................................
3. เก็บหนังสือรับสภาพหน้ีฉบับจริงไว้ท่ีหน่วย
4. ส่งสําเนาให้กับ กง.ทบ.    1    ฉบับ
5. ส่งสําเนาให้กับ สก.ทบ.    1    ฉบับ

แผนกตรวจสอบฯ โทร.ทหาร 91595-97 โทร. 02-657-3786-87 , 02-6573789-91
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