
คําแนะนําการใช้บริการเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ 
 

1. วงเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ให้กู้ได้โดยถือจํานวนเงิน อทบ.ฝาก เป็นเกณฑ์ 
2. ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี และต้องผ่อนชําระให้เสร็จสิ้นก่อนครบอายุ 59 ปี 
3. ผู้กู้ต้องเหลือเงินเดือนหลังหักเงินผ่อนชําระเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ข้ึนไป 
4. ผู้กู้ต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นท่ีแท้จริงในการกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ในคําขอกู้เงิน อทบ. (อ.4 หน้า 1 ในข้อ 2. ให้

ชัดเจน) 
5. กู้ในวงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก ท่ีมีอยู่ไม่ถึง 100,000 บาท โดยให้ข้าราชการสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ 1 นาย เป็นผู้คํ้าประกัน 

(ผู้คํ้าประกันต้องเป็นสมาชิก อทบ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 55 ปี) 
6. กู้ในวงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก ท่ีมีอยู่ไม่ถึง 200,000 บาท โดยให้ข้าราชการสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ 2 นาย เป็นผู้คํ้าประกัน 

(ผู้คํ้าประกันต้องเป็นสมาชิก อทบ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 55 ปี) 
7. กําลังพลท่ีมีเงิน อทบ.ฝาก ต้ังแต่ 101,000 บาทข้ึนไป สามารถเลือกขอกู้เงินได้ถึง 2 เท่าของยอดเงินฝาก อทบ. 

(ไม่เกิน 500,000 บาท)  โดยให้ข้าราชการสังกัดเดียวกันกับผู้กู้  2 นาย เป็นผู้คํ้าประกัน  (ผู้คํ้าประกันต้องเป็นสมาชิก อทบ. 
ไม่น้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 55 ปี) 

8. กําลังพลท่ีกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ไม่ถึง 100,000 บาท กําหนดให้ผ่อนชําระ 48 เดือน  
9. กําลังพลท่ีกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ต้ังแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 150,000 บาท กําหนดให้ผ่อนชําระ 48, 60 เดือน 
10. กําลังพลท่ีกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ต้ังแต่ 150,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท กําหนดให้ผ่อนชําระ 48, 60, 72, 84, 96 เดือน 
11. กําลังพลท่ีกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ต้ังแต่ 300,000 บาท ข้ึนไป กําหนดให้ผ่อนชําระ 48, 60, 72, 84, 96,108, 120 เดือน 
12. เงินเดือนผู้คํ้าประกันรับสุทธิไม่ต่ํากว่า 3,000 บาท 
13. เอกสารประกอบ ส่งมาท่ี กอท.สก.ทบ. ดังนี้ 

13.1 หนังสือนําจากหน่วย จํานวน 1 ฉบับ 
13.2 คําขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.4) จํานวน 2 ฉบับ 
13.3 หนังสือสัญญาเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.5) จํานวน 3 ฉบับ 
13.4 หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์(กรณีกู้เงินเกินกว่าเงินฝาก) จํานวน 2 ฉบับ 
13.5 สําเนาบัตรประจําข้าราชการผู้กู้ จํานวน 1 ฉบับ 
13.6 สําเนาบัตรประจําข้าราชการผู้คํ้าประกัน(กรณีกู้เงินเกินกว่าเงินฝาก) จํานวน 1 ฉบับ 
13.7 สลิปเงินเดือน(ของกรมบัญชีกลาง)ของผู้กู้ (โดยได้รับการรับรองจากการเงินหน่วย) จํานวน 1 ฉบับ 
13.8 สลิปเงินเดือน(ของกรมบัญชีกลาง)ของผู้คํ้าประกัน (กรณีกู้เงินเกินกว่าเงินฝาก) จํานวน 1 ฉบับ 

 

                                      สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Line QRCODE : 
                                      หรือโทร : 02-657-3730-36 



อ.๔ (หน้า ๑) 

คําขอกู้เงินออมทรพัย์ประเภทเงนิกู้บําบัดทุกข์ 
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...............................................................จังหวดั........................................................................................................ 
โทรศัพท์.....................................มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน...........................เป็นจํานวนเงิน...................................................บาท 
( ............................................................................................................................................... ) 

๒. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ เพ่ือ......................................................................................................................... 
 ๒.๑ ขอกู้ในวงเงิน อทบ.ฝาก จํานวน.....................................บาท (..........................................................................) 
 ๒.๒ ขอกู้เกินจากเงิน อทบ.ฝาก จํานวน................................บาท (..........................................................................) 
 ๒.๓ รวมเป็นเงินท่ีขอกู้ท้ังสิ้นจํานวน......................................บาท (..........................................................................) 
 ๒.๔ กรณีขอกู้เงิน อทบ. ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผ่อนชําระ         ๔๘ เดือน 
 ๒.๕ กรณีขอกู้เงิน อทบ. ต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท   ผอ่นชําระ    ๔๘ เดือน    ๖๐ เดือน 
 ๒.๖ กรณีขอกู้เงิน อทบ. ต้ังแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท    อายุไม่เกิน ๕๑ ปี/ผ่อนชําระ ๘ ปี (๙๖) 

อายุไม่เกิน ๕๒ ปี/ผ่อนชําระ ๗ ปี (๘๔) อายุไม่เกิน ๕๓ ปี/ผ่อนชําระ ๖ ปี (๗๒) 
อายุไม่เกิน ๕๔ ปี/ผ่อนชําระ ๕ ปี (๖๐) อายุไม่เกิน ๕๕ ปี/ผ่อนชําระ ๔ ปี (๔๘) 

 ๒.๗ กรณีขอกู้เงิน อทบ. ต้ังแต่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ข้ึนไป ระยะเวลาผ่อนชําระได้ดังนี้ 
อายุไม่เกิน ๔๙ ปี /ผ่อนชําระ ๑๐ ปี (๑๒๐) อายุไม่เกิน ๕๐ ปี/ผ่อนชําระ ๙ ปี (๑๐๘) 
อายุไม่เกิน ๕๑ ปี/ผ่อนชําระ ๘ ปี (๙๖)      อายุไม่เกิน ๕๒ ปี/ผ่อนชําระ ๗ ปี (๘๔) 
อายุไม่เกิน ๕๓ ปี/ผ่อนชําระ ๖ ปี (๗๒)      อายุไม่เกิน ๕๔ ปี/ผ่อนชําระ ๕ ปี (๖๐) 
อายุไม่เกิน ๕๕ ปี/ผ่อนชําระ ๔ ปี (๔๘) 

๓. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าพเจ้ายอมให้
ผู้ให้กู้หักเงิน อทบ.ฝาก ของข้าพเจ้าชําระหนี้เงินกู้ท่ีมีท้ังหมดได้ทันที 

๔. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวง ไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในขณะนี้ หรือท่ีจะออกใช้ต่อไปภายหน้า 

๕. สําหรับการขอกู้เกินเงิน อทบ.ฝาก ข้าพเจ้ามีผู้คํ้าประกันเงินกู้   เข้าทําสัญญาเป็นผู้คํ้าประกันการชําระหนี้ตามสัญญา 
จํานวน......................คน ดังนี ้

 ๕.๑  ..........................................................................................................................อายุ.......................................ปี 
ตําแหน่ง.............................................................................................สังกัด................................................................................... 
ซ่ึงมีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน................................................................เป็นเงิน.........................................................................บาท 

 ๕.๒  .........................................................................................................................อายุ........................................ปี 
ตําแหน่ง.............................................................................................สังกัด................................................................................... 
ซ่ึงมีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน................................................................เป็นเงิน.........................................................................บาท 

๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นตามคําขอกู้ท้ังหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ขอกู้ 
(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 

อ่ืนๆ ระบุจํานวนปีผ่อนชําระ..........................ป ี



อ.๔ (หน้า ๒) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

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

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

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

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

       (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 

 บันทึกนายทหารการเงินของหน่วย 

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

 ได้ตรวจสอบรายได้ประจําเดือนของ...........................................................................................ผู้ขอกู้แล้ว 
ขณะนี้ผู้กู้          ไม่มีหนี้สิน           มีหนี้สิน  เหลือเงินรายได้สุทธิ.............................................................................บาท 
(..................................................................................................)  มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด    เห็นควรเสนอ สก.ทบ.  
เพ่ือดําเนินการต่อไป 
      (ลงชื่อ)..........................................................................  

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

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

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

                          (นายทหารการเงินของหน่วย) 
 

บันทึก ผบ.หน่วย ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

เสนอ  สก.ทบ. 

 ตามท่ี.............................................................................................ได้ขอกู้เงินออมทรัพย์  ประเภทบําบัดทุกข์ 
เป็นจํานวนเงิน....................................บาท (...............................................................................................)  นั้น ได้ให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบแล้วมีสิทธิกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  สมควรให้กู้เงินออมทรัพย์ ประเภทบําบัดทุกข์ได้และข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินหักเงินนําส่งหน่วยภายในวันจ่ายเงินเดือนตามสัญญา พร้อมท้ังได้ตรวจสอบ    การลงนามในหนังสือสัญญา 
และหนังสือสัญญาคํ้าประกันแล้วถูกต้อง จึงเสนอมาเพ่ือดําเนินการต่อไป 
      (ลงชื่อ)..........................................................................  

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

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

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

หมายเหตุ  ผู้ท่ีถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้วมาขอกู้เงินโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ มีความผิดตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
มาตรา ๑๖๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 

 



อ.๕ (หน้า ๑) 

หนังสอืสัญญากู้เงนิประเภทเงนิกู้บําบัดทุกข์ 

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

ข้าพเจ้า............................................................................................................................... อายุ.....................ป ี
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขประจําตัวข้าราชการ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ท่ี.............ถนน..................................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................โทรศัพท์................................... 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้กู้ ”  ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทัพบก โดย เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกหรือผู้รับมอบอํานาจจาก
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ทําการโดยคําสั่งกองทัพบก ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” อีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองฝ่ายได้ตกลง
ทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑.  ผู้ กู้ได้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทบําบัดทุกข์ของผู้ให้กู้ รวมเป็นจํานวนเงิน 
............................................บาท (.............................................................................................) และได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไป
ครบถ้วนถูกต้องต้ังแต่วันทําสัญญานี้แล้ว (กู้เกินเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก จํานวน........................................บาท) 

ข้อ ๒.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..................ต่อปี และผู้กู้ยอมชําระเงินต้นพร้อมท้ัง
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็นจํานวนเงินเดือนละ......................................บาท  โดยเฉลี่ยผ่อนส่งในกําหนดเวลา.........................เดือน 
นับแต่วันทําสัญญาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยแล้ว  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยสูง
กว่าท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนดเม่ือใดก็ได้  ท้ังนี้ผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้
ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๔. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย   ตามสัญญาใน ข้อ ๒.  เป็นรายเดือน   เดือนละ 
............................................บาท (......................................................................................) ภายในวันท่ี.....................ของเดือน 
เริ่มต้ังแต่เดือน.....................................ติดต่อกันไปถึงเดือน........................................รวม.............................เดือน    โดยผู้กู้ยอม
ให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนชําระหนี้เงินกู้พร้อมท้ังดอกเบี้ยตามสัญญานี้นําส่ง ต่อ
ผู้ให้กู้ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน 

ข้อ ๕. ในกรณีท่ีผู้กู้ต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้กู้ยอม
ให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ท่ีมีอยู่ท้ังหมดได้ทันที  หากผู้กู้มีเงิน  อทบ.ฝาก  ไม่เพียงพอชําระหนี้  ผู้กู้  ตกลง
ยินยอมนําเงินมาชําระหนี้ท่ีมีอยู่ให้เสร็จสิ้น ก่อนท่ีจะลาออกจากราชการ หรือก่อนโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ข้อ ๖. ถ้าเงินเดือนของผู้กู้ไม่พอหักชําระเป็นรายเดือนตามสัญญาในข้อ ๒ ผู้กู้จะนําเงินมาชําระเพ่ิมเติมให้กับ
ผู้ให้กู้ หรือผู้แทนของผู้ให้กู้ด้วยตนเอง จนครบจํานวนเท่าท่ีค้างอยู่ภายใน .............. วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้กู้หรือผู้แทนผู้ให้กู้
ทวงถาม 

ข้อ ๗. หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดในส่วนท่ีค้างชําระท้ังหมด พร้อมท้ังยินยอมให้ผู้ให้
กู้มีสิทธิคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๕.๒ ต่อปี นับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด 

ข้อ ๘. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ไม่ว่าจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้บุคคลนําไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังท่ีอยู่ของผู้กู้ท่ีระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ดี หรือผู้กู้ไม่ยอมรับก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะผู้กู้ย้ายท่ีอยู่ หรือท่ีอยู่ดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนออกไป โดยผู้กู้มิได้แจ้งย้ายท่ีอยู่ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนนั้นให้ผู้ให้กู้ทราบเป็น
หนังสือก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่ท่ีให้ไม่ได้ค้นหาไม่พบก็ดี ทุกๆ กรณีท่ีกล่าวมานี้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าหนังสือติดต่อ 
ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดนั้น ได้ส่งให้แก่ผู้กู้โดยชอบแล้ว 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 

๕.๒

๓๐



อ.๕ (หน้า ๒) 

ข้อ ๙. ผู้กู้ยอมปฏิบัติตาม  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  ว่าด้วยกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก  ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ  อันเก่ียวกับการออมทรัพย์ท้ังปวงไม่ว่าท่ีใช้อยู่ในขณะนี้  หรือท่ีจะมีใช้ต่อไป
ภายหน้า  และหากผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการเม่ือใด   ผู้กู้ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน   และจัดการหนี้สิน ท่ีผู้กู้มีอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนเป็นสามฉบับ ฉบับละ ๒ หน้า มีข้อความถูกต้องตรงกัน ให้ไว้กับผู้ให้กู้หนึ่งฉบับ ให้หน่วยต้น
สังกัด  และผู้กู้เก็บไว้หนึ่งฉบับ ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและทําความเข้าใจโดยตลอดแล้ว ถูกต้องตรงตามเจตนา โดยปราศจากการข่มขู่ 
หรือกลฉ้อฉลใดๆ และข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้จริง 

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

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

ตําแหน่ง........................................................................  (เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกหรือผู้รับมอบอํานาจ) 

  (ลงชื่อ).............................................................พยาน/คู่สมรส 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  ผู้ท่ีถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้วมาขอกู้เงินโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ มีความผิดตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
มาตรา ๑๖๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 .................../........................./...................
(หัวหน้าหน่วยชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไปรับรอง) 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 

พ.อ.



 (หน้า ๑) 

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ 
เขียนที่........................................................................................................ 
วันท่ี ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ......................... 

๑. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... อายุ.....................ปี 
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขประจําตัวข้าราชการ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ท่ี...............ถนน...............................................ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................โทรศัพท์.................................. 
มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน.......................................เป็นเงิน.......................................................บาท 

๒. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... อายุ.....................ป ี
ตําแหน่ง....................................................................................................สังกัด............................................................................ 
หมายเลขประจําตัวประชาชน  หมายเลขประจําตัวข้าราชการ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ท่ี...............ถนน...............................................ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................โทรศัพท์.................................. 
มีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน.......................................เป็นเงิน.......................................................บาท 

ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน”   ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่  กองทัพบก  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญว่าท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ตามท่ีกองทัพบกได้ยอมให้............................................................................................................................. 
(ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “ผู้กู้”)   กู้เงินตามสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์   เลขท่ี......................................................................... 
ลงวันท่ี ..................... เดือน................................. พ.ศ. ........................ เป็นจํานวนเงิน ...................................................... บาท 
(.....................................................................................) นั้น ผู้คํ้าประกัน ยอมเข้าประกันการชําระหนี้ตามสัญญาดังตามสัญญา
ดังกล่าวในวงเงินเท่ากับท่ีผู้กู้ได้กู้เกินไปจากยอดเงิน อทบ.ฝาก เป็นจํานวน ....................................................................... บาท 
(...................................................................................) และสัญญาว่า หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชําระหนี้ตามสัญญาท่ีกล่าวมาแล้วก็ดี ผู้คํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ท้ังหมดเม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระหรือหากผู้คํ้า
ประกันจะเลือกใช้สิทธิชําระหนี้ตามเง่ือนไข และวิธีในการชําระหนี้ท่ีผู้กู้มีอยู่กับผู้ให้กู้ก่อนการผิดนัดชําระหนี้ (ชําระเงินงวดตาม
จํานวนท่ีผู้กู้ชําระตามสัญญาเงินกู้) ผู้คํ้าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน
ของผู้คํ้าประกัน นําส่งต่อผู้ให้กู้เพ่ือชําระหนี้แทนผู้กู้ เม่ือได้รับแจ้งจากผู้ให้กู้หรือผู้แทนของผู้ให้กู้ โดยผู้ให้กู้ไม่จําต้องแจ้ง
รายละเอียดการหักเงินให้ผู้คํ้าประกันทราบและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชําระหนี้ตามสัญญาคํ้า
ประกันนี้ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าผู้คํ้าประกันสัญญาว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้างต้น    นอกจากจะต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้เรียกค่าสินไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์ในการท่ีผู้ให้กู้ได้รับความเสียหายนั้น  ๆได้ด้วย 

ข้อ ๓ บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้คํ้าประกันนั้น ไม่ว่าจะ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้บุคคลนําไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังท่ีอยู่ของผู้คํ้าประกันท่ีระบุ
ไว้ข้างต้นของสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ดี หรือผู้คํ้าประกันไม่ยอมรับก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะผู้คํ้าประกันย้ายท่ี
อยู่ หรือท่ีอยู่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนออกไป โดยผู้คํ้าประกันมิได้แจ้งย้ายท่ีอยู่ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อ
ถอนนั้นให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะท่ีอยู่ท่ีให้ไม่ได้ค้นหาไม่พบก็ดี ทุกๆ กรณีท่ีกล่าวมานี้ ผู้คํ้าประกันตก
ลงยินยอมให้ถือว่าหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดนั้น ได้ส่งให้แก่ผู้คํ้าประกันโดยชอบแล้ว 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 



 (หน้า ๒) 
 
ผู้ คํ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ถูกต้องตามเจตนา 

โดยปราศจากการข่มขู่   หรือกลฉ้อฉลใดๆ   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและให้ผู้ให้กู้เป็นฝ่ายเก็บรักษา
ต้นฉบับไว้ 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้คํ้าประกัน(๑)   ลงชื่อ.............................................................ผู้คํ้าประกัน(๒)                                                                   

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

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

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

ลงชื่อ...........................................................พยาน               ลงชื่อ...........................................................พยาน 

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

ข้าพเจ้า............................................................................. ข้าพเจ้า............................................................................. 

   ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้คํ้าประกัน (๑) จริง       ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้คํ้าประกัน (๒) จริง   

 

ลงชื่อ............................................... ผู้ให้การรับรอง (๑) ลงชื่อ............................................... ผู้ให้การรับรอง (๒) 

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้ังแต่ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป           
 

(พิมพ์หน้า – หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกันเท่านั้น) 
 


	เรียน อ: 
	41: 

	พ: 
	1: 
	2: 

	ชั้นเงินเดือน: 
	เงินเดือน: 
	เงินเดือนเพิ่ม: 
	รวมเงินเดือน: 
	เดือนฝาก1:   
	เงินฝาก: 
	อักษรเงินฝาก1: 
	เงินกู้1: 
	อักษรเงินกู้1: 
	เพื่อ: 
	10: Off
	จำนวนค้ำ: 
	2: Off
	3: Off
	1: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	15: Off
	ยศ ผบ: 
	ชื่อ ผบ:           
	ตำ ผบ: 
	ตำ ผบ0: 
	เรียน ผบ: 
	ผู้กู้: 
	เงินเดือน1: 
	หนี้1: Off
	หนี้2: Off
	ตัวหนังสือเงินเดือน: 
	ยศ เงิน: 
	ชื่อ เงิน: 
	ตำ เงิน:   
	เดือน เงิน: 
	วัน เงิน: 
	ปี เงิน: 
	รวมวงเงินกู้1: 
	อักษรเงินกู้รวม1: 
	ยศ ผบ2: 
	ชื่อ ผบ2:      
	ตำ ผบ2:    
	ตำ ผบ3: 
	วัน ผบ2: 
	เดือน ผบ2: 
	ปี ผบ2: 
	เขี่ยนที่ 1: 
	วัน 1: 
	เดือน1: 
	อายุ1: 
	ตำแหน่ง: 
	หน่วย1: 
	13 ผู้กู้: 
	10 ผู้กู้: 
	เลขบ้าน1: 
	หมู่1: 
	ถนน1: 
	ตำบล1: 
	อำเภอ1: 
	จังหวัด1: 
	เบอร์1: 
	เงินกู้เกินเงินฝาก1: 
	งวด: 
	เงินผ่อน: 
	อักษรรวมผ่อน: 
	ยศ ผบ3: 
	ยศกู้1: 
	ชื่อ ผบ3:       
	ตำ ผบ300: 
	ตำ ผบ03: 
	สมรส: 
	วัน ผบ: 
	เดือน ผบ: 
	ปี ผบ: 
	ชื่อคู่สมรส: 
	ยศพยาน1: 
	ชื่อพยาน1:     
	ยศพยาน2: 
	ชื่อพยาน2: 
	เขี่ยนที่ 2: 
	เดือน2: 
	ผู้ค้ำ1: 
	อายุค้ำ1: 
	ตำค้ำ 1: 
	หน่วยค้ำ1:        
	13 ค้ำ1: 
	10 ค้ำ1: 
	เลขบ้าน1 ค้ำ1: 
	หมู่1 ค้ำ1: 
	ถนน1 ค้ำ1: 
	ตำบล1 ค้ำ1: 
	อำเภอ1 ค้ำ1: 
	จังหวัด1 ค้ำ1: 
	เบอร์1 ค้ำ1: 
	เดือนค้ำ1: 
	ฝากค้ำ1: 
	ผู้ค้ำ2: 
	อายุค้ำ2: 
	ตำค้ำ 2: 
	หน่วยค้ำ2:  
	13 ค้ำ2: 
	10 ค้ำ2: 
	เลขบ้าน1 ค้ำ2: 
	หมู่1 ค้ำ2: 
	ถนน1 ค้ำ2: 
	ตำบล1 ค้ำ2: 
	อำเภอ1 ค้ำ2: 
	จังหวัด1 ค้ำ2: 
	เบอร์1 ค้ำ2: 
	เดือนค้ำ2: 
	ฝากค้ำ2: 
	อักษรเงินกู้เกิน1: 
	ยศค้ำ1: 
	ยศค้ำ2: 
	ชื่อผู้่ค้ำ1: 
	ชื่อผู้่ค้ำ2: 
	ยศพยาน3: 
	ยศพยาน5: 
	ชื่อพยาน3: 
	ชื่อพยาน5: 
	ยศพยาน4: 
	ยศพยาน6: 
	ชื่อพยาน4: 
	ชื่อพยาน6: 
	รับ2: 
	ยศรับ1: 
	รับ1: 
	ยศรับ2: 
	ชื่อรับ1: 
	ชื่อรับ2:        
	ตำรับ1: 
	ตำรับ2: 
	ตำรับ11: 
	ตำรับ22: 
	14: Off
	16: Off


