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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------เพื่ อให้ การดํ า เนิ นงานกิ จ การออมทรั พย์ ข้า ราชการกองทั พบกเป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย
สมความมุ่งหมายของทางราชการ และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่ าด้ว ย
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา คํ า สั่ ง ระเบี ย บ คํ า ชี้ แ จงใดๆ ในเรื่ อ งงานกิ จ การออมทรั พ ย์ ข้ า ราชการ
กองทัพบกที่ได้กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ คําจํากัดความ
๔.๑ “เงิ น ออมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองทั พ บกฝาก” หมายถึ ง เงิ น ที่ ข้า ราชการ
กองทัพบกยินยอมให้หน่วยหักจากเงินได้รายเดือนตามชั้นยศฝากไว้เป็นรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
ในระเบียบนี้ ใช้คําย่อว่า “เงิน อทบ.ฝาก”
๔.๒ “เงิ น ฝากสมทบ” หมายถึ ง เงิ น ที่ ข้า ราชการกองทัพบก ฝากเพิ่ มจากเงิ น
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก
๔.๓ “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทบําบัดทุกข์” หมายถึง เงินที่
ให้ผู้ฝากกู้ไปเพื่อใช้จ่ายในการดํารงชีพ โดยมีเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝากเป็นหลักประกันเงินกู้
และในกรณีที่กู้เ กินเงินออมทรั พย์ข้าราชการกองทั พบกฝาก ต้องมีผู้ค้ําประกันในส่วนที่เกิ นเงิน ออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบกฝาก ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์”
๔.๔ “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ” หมายถึง เงินที่ให้ผู้ฝาก
กู้ไปเพื่อซื้อที่ดิน , เพื่อการไถ่ถอนจํานอง หรือเพื่อใช้จ่ายในการดํารงชีพ โดยมีที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เป็นหลักประกันเงินกู้ ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.พิเศษ”
๔.๕ “เงิ น กู้ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองทั พ บกประเภทเพื่ อ การเคหสงเคราะห์ ”
หมายถึง เงินที่ให้ผู้ฝากกู้ไปเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อห้องชุด หรือปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินของ
ตนเองหรือคู่สมรส หรือกู้ไปเพื่อการไถ่ถอนจํานอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝาก โดยมีที่ดินพร้อมอาคารหรือ
ห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์”
๔.๖ “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทโครงการเฉพาะ” หมายถึง เงิน
ที่ให้กู้ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติหลักการจากประธานสวัสดิการ ทบ. หรือ ประธานคณะกรรมการควบคุมการ
ดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ของ แต่ละโครงการเป็น
การเฉพาะ ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.โครงการเฉพาะ”
๔.๗ “เงิน ทุน ดํา เนิ นการ” หมายถึ ง เงิ นที่ ได้ มาจากเงิน ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทั พ บกฝาก เงิ น ฝากสมทบ เงิ น กู้ ยื ม เงิ น สํ า รอง และทุ น ที่ จั ด สรรและสะสมไว้ แ ต่ ล ะปี รวมทั้ ง
เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
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๔.๘ “หนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก” หมายถึง จํานวนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ที่ผู้กู้ส่งชําระคืนยังไม่ครบจํานวนตามสัญญากู้ยืมที่ทําไว้กับผู้ให้กู้
๔.๙ “หนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ” หมายถึง จํานวนเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ผู้กู้ไม่ส่งชําระคืนให้ตรงตามงวดชําระที่ได้กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมที่ทําไว้กับผู้ให้กู้
๔.๑๐ “หน่วย ” หมายถึง ส่วนราชการของกองทัพบกระดับกองพัน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป
๔.๑๑ “เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก” ใช้คําย่อว่า “เจ้าหน้าที่ อทบ.”
หมายถึง
๔.๑๑.๑ นายทหารสวัสดิการ ตามอัตราของหน่วยนั้นๆ
๔.๑๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วยแต่งตั้งนายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินขึ้นรับผิดชอบหน้าที่กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกอีกหน้าที่หนึ่ง
๔.๑๑.๓ สัสดีจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการ
ดําเนินงาน กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หน้าที่ของกรมสวัสดิการทหารบกและหน่วย
ข้อ ๖ กรมสวัสดิการทหารบก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖.๑ ดําเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งระเบียบนี้ ตามมติคณะกรรมการ
ควบคุมการดํา เนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก โดยมี กองการออมทรัพย์ กรมสวั สดิการ
ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติ
๖.๒ ควบคุ ม และอํ า นวยการในเรื่ อ งการรั บ ฝากเงิ น การถอนเงิ น การให้ กู้ เ งิ น
การไถ่ถอนจํานอง การตรวจสอบหนี้สิน การติดตามหนี้สิน และการจ่ายเงินทุกประเภท ในกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก กับการนําส่งเงินของหน่วย และบุคคลให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
๖.๓ พิจารณาอนุมัติการกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทบําบัดทุกข์
ประเภทพิเศษ ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ และประเภทโครงการเฉพาะ
๖.๔ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
๖.๕ จัดทํา และเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจําปี ของกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการของกองทัพบก ต่อคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๖.๖ ตรวจสอบ และควบคุ ม กิ จ การออมทรั พ ย์ ข้า ราชการกองทั พบกของหน่ ว ย
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
และคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกตามลําดับ
๖.๗ อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ตามอัตราที่ได้รับจาก คอทบ.
๖.๘ กําหนดระเบียบปลีกย่อย เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบนี้
ข้อ ๗ หน่วย มีหน้าที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ดังต่อไปนี้
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๗.๑ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร และข้าราชการภายในหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่ อทบ.
รับผิดชอบกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย
๗.๒ กํากับดูแล และรับผิดชอบกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และควบคุมการนําส่งเงิน อทบ.ฝาก เงินฝากสมทบ และการชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
ทุกประเภท พร้อมเอกสารการโอนเงินและข้อมูลรายละเอียดประกอบการส่งเงินให้กรมสวัสดิการทหารบก
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ทําการตัดจ่ายเงินเดือน
๗.๓ หน่ว ยที่ ได้ รับอนุมัติจ ากกรมสวัส ดิการทหารบก ให้ มีอัต ราลูกจ้า งชั่ วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ให้เสนอขออนุมัติจ้างต่อกรมสวัสดิการทหารบก
หมวด ๒
การฝากและถอนเงิน
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การฝากเงิน
๘.๑ ให้เริ่มฝากตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ
๘.๒ อัตราการฝากเงิน ตามชั้นยศดังนี้
๘.๒.๑ ต่ํากว่าสัญญาบัตร
เดือนละ ๕๐ บาท
๘.๒.๒ ชั้นนายร้อย
เดือนละ ๑๐๐ บาท
๘.๒.๓ ชั้นนายพัน
เดือนละ ๒๐๐ บาท
๘.๒.๔ พันเอก(พิเศษ) ขึ้นไป
เดือนละ ๓๐๐ บาท
๘.๓ เงินฝากสมทบ ให้ฝากเป็นหลักร้อยขึ้นไปตลอดปี โดยให้หน่วยหักฝากเป็น
รายเดือนรวมกับเงิน อทบ.ฝาก หากมีความประสงค์จะลดเงินฝากสมทบระหว่างปี ให้หน่วยแจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือ เพื่อให้กรมสวัสดิการทหารบกพิจารณา
๘.๔ อัตราดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ร้อยละ ๔ ต่อปี
ข้อ ๙ การระงับฝากเงิน อทบ. ให้ระงับการฝากเงินเมื่อผู้ฝากย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก
ออกจากประจําการ ถึงแก่กรรม เป็นคนสาบสูญ ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี หรือ ถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๑๐ การถอนเงิน อทบ.ฝาก
๑๐.๑ การถอนเงิน อทบ.ฝาก จะทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ ย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก
๑๐.๑.๒ ออกจากประจําการ
๑๐.๑.๓ ถึงแก่กรรม
๑๐.๑.๔ เป็นคนสาบสูญ
๑๐.๑.๕ ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี
๑๐.๑.๖ ถูกสั่งพักราชการ และข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.
๑๐.๒ กรณีย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก ให้ผู้ฝากยื่นคําร้องขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ที่
หน่วยต้นสังกัดที่รับเงินเดือนครั้งสุดท้าย
๑๐.๒.๑ กรณีย้ายหน่วยออกนอกกระทรวงกลาโหม หากข้าราชการผู้นั้นมี
หนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท
ของข้าราชการผู้นั้น
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๑๐.๒.๒ กรณีย้ายหน่วยภายในกระทรวงกลาโหม หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้
เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ส่วน
หนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ สามารถดําเนินงานได้ดังนี้.๑๐.๒.๒.๑ หากหน่ ว ยต้ น สั งกั ด ใหม่ ยิ น ยอมหั กเงิ น ชํ าระหนี้ ร าย
เดือนให้ข้าราชการผู้นั้น กรมสวัสดิการทหารบกจะถอนเงิน อทบ.ฝาก ให้หลังจากได้รับเงินชําระหนี้จากหน่วย
ต้นสังกัดใหม่ในงวดแรกเรียบร้อยแล้ว
๑๐.๒.๒.๒ หากหน่วยต้นสังกัดใหม่ ไม่ยินยอมหักเงินชําระหนี้ราย
เดือนให้ข้าราชการผู้นั้น กรมสวัสดิการทหารบก สามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้ได้
๑๐.๓ กรณีออกจากประจําการ
๑๐.๓.๑ ให้ ผู้ ฝ ากยื่ น คํ า ร้ องขอถอนเงิ น อทบ.ฝาก ที่ ห น่ ว ยต้ น สั งกั ด ที่ รั บ
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
๑๐.๓.๒ หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก สามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ของข้าราชการผู้นั้น
๑๐.๔ กรณีถึงแก่กรรม และกรณีเป็นคนสาบสูญ
๑๐.๔.๑ ให้ ทายาทผู้ มีชื่ อเป็ น ผู้ รั บ เงิ น อทบ.ฝาก ยื่ น คํ า ร้ องขอถอนเงิ น ที่
หน่วยต้นสังกัดที่รับเงินเดือนครั้งสุดท้าย
๑๐.๔.๒ หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ. หากข้าราชการผู้นั้น
๑๐.๕ กรณีก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี
๑๐.๕.๑ หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น
๑๐.๕.๒ หากข้ า ราชการผู้ นั้ น มี ห นี้ อทบ.พิ เ ศษ และ อทบ.เพื่ อ การเคหสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบกสามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพื่อชําระหนี้ได้ หากข้าราชการผู้นั้นยินยอม
๑๐.๖ กรณีถูกสั่งพักราชการ และข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ. ให้หน่วยถอนเงิน
อทบ.ฝาก ภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่มีคําสั่งพักราชการ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท หากหน่วยไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้กรมสวัสดิการทหารบก ดําเนินการถอนเงิน อทบ.ฝาก ของข้าราชการผู้นั้น
เพื่อชําระหนี้ได้
๑๐.๗ กรณี ผู้ ฝ ากเงิ น มี ห นี้ เ งิ น กู้ อทบ. และถู ก ระงั บ การฝากเงิ น ตามกรณี ข้ อ ๙
เกินกว่า ๓๐ วัน แล้วไม่มีผู้ยื่นคําร้องขอถอนเงิน ให้หน่วยที่ผู้ฝากรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย ทําหลักฐานขอถอนเงิน
อทบ.ฝาก พร้อมสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. (อ.๑) ส่งกรมสวัสดิการทหารบกโดยเร็ว เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น
๑๐.๘ เมื่อมีการระงับการฝากเงิน อทบ. หากไม่มีผู้ยื่นขอถอนเงิน เมื่อพ้นระยะเวลา
๖๐ วัน นับแต่เหตุแห่งการระงับการฝากเงินในแต่ละกรณีแล้ว กรมสวัสดิการทหารบกมีสิทธิถอนเงินดังกล่าว
นํามาชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น
๑๐.๙ ให้หน่วยดําเนินการถอนเงิน อทบ.ฝาก ทันทีที่ได้รับเรื่องขอถอนเงิน ตามข้อ
๑๐.๑ โดยกรมสวัสดิการทหารบกจะโอนเงิน และแจ้งหนังสือการโอนเงิน ให้กับหน่วยต้นสังกัดของกําลังพล
และเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีของหน่วย ให้เบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอถอนเงินภายใน ๓ วันทําการ
๑๐.๑๐ หลักฐานประกอบการถอนเงิน อทบ.ฝาก มีดังนี้.๑๐.๑๐.๑ หนังสือนําจากหน่วย

๕
๑๐.๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอถอนเงิน
๑๐.๑๐.๓ สมุด อ.๑
๑๐.๑๐.๔ อ.๙ (แบบคําร้องขอถอนเงิน อทบ.ฝาก)
๑๐.๑๐.๕ คําสั่งของแต่ละกรณี ยกเว้นกําลังพลชั้นยศพลตรีขึ้นไป ใช้สําเนา
บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ-บํานาญ
๑๐.๑๐.๖ สํ า หรั บ กํ า ลั ง พลที่ มีค วามประสงค์ ขอถอนเงิ น อทบ.ฝาก ก่ อ น
เกษียณอายุราชการ ๑ ปี ให้ใช้คําสั่งประจํา มทบ. หรือ จทบ. หากไม่มีคําสั่งประจําให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ-บํานาญ
๑๐.๑๐.๗ กรณีมีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ ให้ทํา
หนังสือรับสภาพหนี้ ยินยอมให้กรมบัญชีกลาง หักชําระหนี้ อทบ. ก่อนจ่ายเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ-บํานาญ
ข้อ ๑๑ ให้ระงับการคิดดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก นับแต่มีการระงับฝากมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี
ยกเว้นกรณีพักราชการยังคงคิดดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ
ข้อ ๑๒ การถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก
๑๒.๑ การถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก จะดําเนินการปีละ ๑ ครั้ง ณ สิ้นปีปฏิทิน
เมื่อผู้ฝากได้รับสถานภาพรายบุคคลแล้ว ขอให้แจ้งความประสงค์ในหนังสือยืนยันการตอบรับ เพื่อขอถอน
ดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก และส่งให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการหน่วยพิมพ์สรุปบัญชีรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะขอถอน
เพื่อรวบรวมส่งให้กรมสวัสดิการทหารบก ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป
๑๒.๒ ดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ที่จะถอนเป็นดอกเบี้ยทั้งจํานวนที่คํานวณ ณ สิ้นปี
ปฏิทินแบบปีต่อปีเพียงปีเดียว ไม่สามารถถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ของปีก่อนหน้าได้ ข้าราชการที่ไม่มี
ความประสงค์ขอถอนดอกเบี้ย จะนําไปรวมเป็นเงิน อทบ.ฝาก ในปีถัดไป
๑๒.๓ การคํานวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงวันที่ถอนดอกเบี้ย จะนําไปทบเป็นดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ในปีถัดไป
๑๒.๔ ข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก จะต้องไม่มีหนี้
เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ หากมีการค้างชําระ กรมสวัสดิการทหารบกจะไม่ดําเนินการ
ถอนให้ เว้นแต่ขอถอนดอกเบี้ยมาเพื่อชําระหนี้ที่ค้าง
หมวด ๓
การกู้เงิน
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์
๑๓.๑ ผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการกองทัพบกประจําการ และมีเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๒ ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ อทบ. แล้ว
เหลือเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๑๓.๓ กรณีกู้ในวงเงิน อทบ.ฝาก ให้ใช้เงิน อทบ.ฝาก ที่มีอยู่เป็นหลักประกันเงินกู้
๑๓.๔ กรณีกู้วงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๑ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๔.๑.๑ มีผู้ค้ําประกัน ซึ่งรับราชการในหน่วยเดียวกันอย่างน้อย
๑ คน เข้าทําสัญญาค้ําประกันในวงเงินส่วนที่เกินเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๑.๒ ผู้ค้ําประกัน ต้องมี รายได้สุ ทธิคงเหลื อเพีย งพอสํ าหรั บ
การดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๑๓.๔.๒ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๖
๑๓.๔.๒.๑ ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และต้องผ่อนชําระให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ ๕๙ ปีบริบูรณ์
๑๓.๔.๒.๒ ต้องมีผู้ค้ําประกัน ซึ่งรับราชการในหน่วยเดียวกัน อย่าง
น้อย ๒ คน เข้าทําสัญญาค้ําประกันในวงเงินส่วนที่เกินเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๒.๓ ผู้ค้ําประกั นต้องมีอายุไม่เกิ น ๕๕ ปี และต้องมีร ายได้
สุทธิคงเหลือเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๑๓.๔.๓ ผู้ค้ําประกัน สามารถทํ าสั ญญาค้ํ าประกัน ให้ ค้ํา ผู้กู้ในทุกชั้น ยศได้
จํานวนไม่เกิน ๒ ราย
๑๓.๔.๔ การหักชําระหนี้เงินกู้ ให้หักชําระหนี้ในส่วนที่ได้กู้เงินเกินจากเงิน
อทบ.ฝาก เป็นอันดับแรก
๑๓.๔.๕ ผู้ค้ําประกันจะหลุดพ้นจากภาระค้ําประกันต่อเมื่อ ผู้กู้ได้ชําระหนี้
เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ในส่วนที่กู้เงินเกินจากเงิน อทบ.ฝาก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การค้ําประกันถือเป็นอัน
สิ้นสุด ผู้ค้ําประกันสามารถจะไปค้ําประกันให้กับผู้กู้เงินรายใหม่ได้
๑๓.๕ กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ และผู้กู้ได้ผ่อนชําระหนี้เงินกู้เกิน ๑๐ งวด
ตามสัญญาแล้ว ประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้ โดยไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้
อทบ.บําบัดทุกข์เดิ มให้เสร็จสิ้น กรมสวัสดิการทหารบกจะหักชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุ กข์เดิม จากเงิน กู้
อทบ.บําบัดทุกข์ที่ขอกู้ใหม่
๑๓.๖ ผู้ กู้ จ ะต้ อ งไม่ มี ห นี้ เ งิ น กู้ อทบ.พิ เ ศษ หรื อ อทบ.เพื่ อ การเคหสงเคราะห์
ค้างชําระ เว้นแต่ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินกู้ เพื่อชําระหนี้ อทบ.ค้างชําระก่อนจึงจะสามารถกู้ได้
๑๓.๗ ให้ผู้กู้เงินยื่นคําขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๔) ๒ ฉบับ หนังสือสัญญากู้เงิน
อทบ.บําบัดทุกข์(อ.๕) ๓ ฉบับ หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ๒ ฉบับ (กรณีที่กู้เงินเกินเงิน
อทบ.ฝาก) ผ่านหน่วยต้นสังกัด และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารทุกฉบับ
๑๓.๗.๑ ให้หน่วยต้น สังกัดของผู้กู้ ส่งคําขอกู้เงิน(อ.๔) และหนังสือสัญญา
ค้ําประกันเงินกู้ (กรณีที่กู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก) ให้กรมสวัสดิการทหารบก อย่างละ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ที่หน่วย
อย่างละ ๑ ฉบับ
๑๓.๗.๒ ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ของผู้ กู้ ส่ ง หนั ง สื อ สั ญ ญากู้ เ งิ น (อ.๕) ให้
กรมสวัสดิการทหารบก จํานวน ๑ ฉบับ ที่เหลือ ๒ ฉบับ เมื่อกําลังพลได้ รับเงิ นกู้แล้ ว ให้ หน่วยเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน ๑ ฉบับ และให้ผู้กู้เก็บไว้ ๑ ฉบับ
๑๓.๗.๓ ในกรณีผู้กู้ หรือผู้ค้ํา มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
กรมสวัสดิการทหารบกจะส่งคําขอกู้เงิน (อ.๔) และหนังสือสัญญากู้เงิน(อ.๕) และหนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้
คืนหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้
๑๓.๘ กรณี ผู้ กู้ มี คู่ ส มรส ให้ คู่ ส มรสลงนามเป็ น พยานในหนั ง สื อ สั ญ ญากู้ เ งิ น
อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๕) ทั้ง ๓ ฉบับ
๑๓.๙ การลงนามในสัญญากู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์(อ.๕) และหนังสือสัญญาค้ําประกัน
เงินกู้ (กรณีที่กู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก)
๑๓.๙.๑ ให้ผู้บังคับ บัญชาชั้น ผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงนาม
รับรองลายมือชื่อผู้ขอกู้เงิน และลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน ในสัญญากู้เงิน และสัญญาค้ําประกัน
เงินกู้
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๑๓.๙.๒ ให้ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ทําการแทน พิจารณาอนุมัติการกู้เงิน และลงนามในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.
๑๓.๑๐ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี
๑๓.๑๑ กําหนดการผ่อนชําระหนี้
๑๓.๑๑.๑ กรณี กู้ เ งิ น ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ชํ า ระเป็ น งวดเดื อ น
ติดต่อกัน ๔๘ เดือน
๑๓.๑๑.๒ กรณีกู้เงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชําระหนี้เป็นงวด
เดือนติดต่อกัน ๔๘ เดือน หรือ ๖๐ เดือน
๑๓.๑๒ การชําระหนี้ก่อนครบกําหนดสัญญา
๑๓.๑๒.๑ กรณี ที่ผู้ กู้เ งิน อทบ.บําบั ดทุ กข์ มีความประสงค์ ชํา ระหนี้เ งิน กู้
ก่อนครบกําหนดสัญญา ให้ชําระเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยค้างชําระตามระยะเวลา
๑๓.๑๒.๒ กรณีที่ผู้กู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก,
ออกจากประจํ า การ, ถึ งแก่ กรรม, เป็ น คนสาบสู ญ , ก่ อนเกษี ย ณอายุ ร าชการ ๑ ปี หรื อถู กสั่ งพั กราชการ
ให้ชําระเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยค้างชําระตามระยะเวลา
๑๓.๑๓ การจ่ายเงินกู้
๑๓.๑๓.๑ กรมสวัสดิการทหารบก จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้
โดยตรง เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้งการโอน พร้อมรายละเอียดประกอบการขอกู้จาก
กรมสวัสดิการทหารบก ให้หน่วยจ่ายเงินให้กับผู้กู้ภายใน ๓ วันทําการ
๑๓.๑๓.๒ กรณีหน่วยมีความประสงค์จะให้กรมสวัสดิการทหารบกโอนเงิน
ให้ผู้กู้โดยตรง ให้กรมสวัสดิการทหารบกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ได้
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.พิเศษ
๑๔.๑ เป็นข้าราชการกองทัพบกประจําการ มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี มีเงินออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบกฝาก และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์
๑๔.๒ ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบกแล้ว เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของเงินได้รายเดือน
๑๔.๓ การกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษแบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑๔.๓.๑ ประเภทที่ ๑ นําที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้
๑๔.๓.๑.๑ ต้ อ งนํ า ที่ ดิ น ของตนเอง หรื อ ของผู้ อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอม มาเป็นหลักประกันเงินกู้
๑๔.๓.๑.๒ ระยะเวลาผ่อนชําระหนี้เงินกู้ ๑๐ ปี
๑๔.๓.๒ ประเภทที่ ๒ นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้
๑๔.๓.๒.๑ ต้ อ งนํ า ที่ ดิ น ของตนเอง หรื อ ของผู้ อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอม พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้
๑๔.๓.๒.๒ ระยะเวลาผ่อนชําระหนี้เงินกู้ ๑๐-๒๐ ปี โดยต้องชําระคืน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ ๖๕ ปี
๑๔.๓.๒.๓ ผู้กู้ต้องทําประกันอัคคีภัยไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
จํ า นอง โดยจํ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ต้ องมี มูล ค่ าไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อยละ ๗๐ ของราคาสิ่ งปลู กสร้ า งที่ นํ า มา
จดทะเบียนจํานองไว้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยต้องระบุให้กองทัพบก เป็นผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันต้อง
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มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้กับกองทัพบก ตลอดระยะเวลาที่กําหนดให้ทําประกันเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอด
ทั้งสัญญาจะหักไว้จากเงินที่อนุมัติให้ผู้กู้ หรือจากวงเงินกู้ที่กรมสวัสดิการทหารบกพิจารณาเพิ่มเติมให้
๑๔.๔ กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ และผู้กู้ได้ชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนงวดตามสัญญา และมีความประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้โดยใช้
หลักทรัพย์เดิม และไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ ที่มีอยู่แล้วให้เสร็จสิ้นแต่อย่างใด กรมสวัสดิการทหารบก
จะหักชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ เดิม จากเงินกู้ อทบ.พิเศษ ที่ขอกู้ใหม่
๑๔.๔.๑ ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ อทบ. ค้างชําระ เว้นแต่ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินกู้
ใหม่ เพื่อชําระหนี้ อทบ.ค้างชําระก่อน จึงจะสามารถกู้ได้
๑๔.๔.๒ วงเงินกู้จะพิจารณาอนุมัติให้ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้เดิม กรณีหลักทรัพย์
มีราคาประเมินสูงกว่ายอดเงินกู้ตามชั้นยศเดิม และภายหลังผู้กู้มียศสูงขึ้นจะพิจารณาราคาหลักทรัพย์ให้ใหม่
๑๔.๔.๓ การขอกู้ เ งิ น ออมทรั พ ย์ ข้ า ราชการกองทั พ บกประเภทพิ เ ศษ ใน
ระหว่างที่มีการผ่อนชําระหนี้ที่กู้ไว้เดิมเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนงวดตามสัญญาที่กําหนดไว้ ให้ผู้กู้ยื่นเรื่อง
ขอกู้ที่หน่วยต้นสังกัดผ่านผู้บังคับหน่วย
๑๔.๔.๔ การจดทะเบียนไถ่ถอนจํานอง และจํานองใหม่จะกระทําภายในวัน
เดียวกันที่สํานักงานที่ดินกรุงเทพ (ที่ดินส่วนกลาง) หรือ สํานักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่
๑๔.๕ ให้ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาอนุมัติการกู้
เงินและลงนามในหนังสือคําขอกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ (อ.๔)
๑๔.๖ วงเงินกู้ อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๑ ดังนี้
๑๔.๖.๑ พลอาสาสมัคร - สิบเอก กู้ได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๒ จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๓ ร้อยตรี - ร้อยเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๔ พันตรี
กู้ได้ไม่เกิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๕ พันโท
กู้ได้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๖ พันเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๗ พันเอก (พ)
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๖.๘ พลตรี ขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗ วงเงินกู้ อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๒ ดังนี้
๑๔.๗.๑ พลอาสาสมัคร-จ่าสิบเอก กู้ได้ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๒ ร้อยตรี - ร้อยเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๓ พันตรี
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๔ พันโท
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๕ พันเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๖ พลตรีขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๔.๗.๗ กรณีผู้กู้ต้องการวงเงินกู้เพิ่ม เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาวงเงินกู้เพิ่มได้ไม่เกินค่าเบี้ยประกัน
๑๔.๘ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี
๑๔.๙ ผู้กู้สามารถทําประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองการกู้เงิน อทบ.พิเศษ ได้ โดยจํานวน
เงินเอาประกันภัยจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้ และคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจํานอง
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๑๔.๙.๑ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ต้ อ งระบุ ใ ห้ ก องทั พ บก (กรมสวั ส ดิ ก าร
ทหารบก) เป็ นผู้ รับประโยชน์ลํ าดั บแรก และผู้เ อาประกัน ต้องมอบกรมธรรม์ประกั นชี วิตให้กับกองทั พบก
(กรมสวัสดิการทหารบก) ตลอดระยะเวลาที่ทําประกันชีวิต
๑๔.๙.๒ เงินเบี้ ยประกันที่ผู้กู้ต้องจ่ าย กรมสวัส ดิการทหารบกจะพิ จารณา
วงเงินกู้เพิ่มเติมให้
๑๔.๑๐ กรณีชําระหนี้ก่อนกําหนด จํานวนเงินไถ่ถอนจํานองให้ชําระเงินต้นคงเหลือ
พร้อมดอกเบี้ยค้างชําระตามระยะเวลา
๑๔.๑๑ การประเมิ น ราคาที่ ดิ นที่ จ ะนํ า มาเป็ นหลั กประกั น เงิ น กู้ ให้พิจ ารณาราคา
ประเมินจากกรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดินที่กําหนดราคาปานกลางไว้ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หรื อราคาประเมิ น ที่ คณะกรรมการตรวจสภาพที่ ดิ น ของกรมสวั ส ดิ การทหารบก พิ จ ารณากํ า หนดราคาที่
เหมาะสมตามสภาพในปัจจุบัน การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้หลักเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๔.๑๒ การลงนามในคําขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ(อ.๔) และหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.
พิเศษ (อ.๕)
๑๔.๑๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงนาม
รับรองลายมือชื่อผู้ขอกู้เงินในคําขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ (อ.๔)
๑๔.๑๒.๒ ผู้กู้เงินต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจ
จากกรมสวั สดิการทหารบก ให้เป็ นผู้รั บจํ านอง และผู้รับ มอบอํา นาจต้องเป็ นผู้ รับรองลายมือชื่ อผู้ กู้เงิ นใน
หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.พิเศษ (อ.๕)
๑๔.๑๓ กรรมการและเลขานุการ หรือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก เป็นผู้ลงนามในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.พิเศษ
(อ.๕) ในฐานะผู้ให้กู้เงินแทนกองทัพบก
๑๔.๑๔ การจ่ายเงินกู้ เมื่อกรมสวัสดิการทหารบกตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ผู้กู้รับเงิน ณ กรมสวัสดิการทหารบก หรือ สํานักงานที่ดิน
๑๔.๑๕ กํ า หนดการผ่ อ นชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ร ะบุ เ ป็ น งวดเดื อ นติ ด ต่ อ กั น มี กํ า หนด
๑๒๐ - ๒๔๐ เดือน ตามหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.พิเศษ(อ.๕)
๑๔.๑๖ หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ
๑๔.๑๖.๑ หนังสือนําจากหน่วย
๑๔.๑๖.๒ คําขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ(อ.๔) ๒ ฉบับ
๑๔.๑๖.๓ หนังสือสัญญา อทบ.พิเศษ(อ.๕) ๓ ฉบับ (ไม่ต้องลงข้อความใดๆ
ทั้งสิ้น)
๑๔.๑๖.๔ สําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.๓ ก.)
พร้อมสารบัญจดทะเบียน ๑ ชุด
๑๔.๑๖.๕ สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
๑๔.๑๖.๖ รายการเดิ น บั ญ ชี ที่ แสดงจํ า นวนเงิ น ข้ อมู ล รายการฝาก-ถอน
(Statement) แสดงเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง ๖ เดือน
๑๔.๑๖.๗ แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งที่ดิน แสดงรายละเอียดเส้นทาง
คมนาคมและสถานที่สําคัญใกล้เคียง
๑๔.๑๖.๘ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้

๑๐
๑๔.๑๖.๙ หนังสือยินยอมคู่สมรส หรือหนังสือรับรองความเป็นโสด
๑๔.๑๖.๑๐ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้มีคู่สมรส)
๑๔.๑๖.๑๑ กรณีนําที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นมีสิทธิครอบครองมาเป็นหลักประกันเงินกู้ต้องเพิ่มหลักฐานดังนี้
๑๔.๑๖.๑๑.๑ หนั ง สื อ ยิ น ยอมของผู้ มี กรรมสิ ท ธิ์ หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ
ครอบครองในที่ดิน
๑๔.๑๖.๑๑.๒ สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้ มี กรรมสิ ท ธิ์ หรื อ ผู้ มี
สิทธิครอบครองในที่ดิน
๑๔.๑๖.๑๑.๓ สําเนาบัตรประจํ าตัวของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ มี
สิทธิครอบครองในที่ดิน
๑๔.๑๖.๑๒ กรณี กู้เงิ นไปเพื่ อไถ่ ถอนจํานองให้แนบสั ญญาจํา นองประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด
๑๔.๑๖.๑๓ กรณีซื้อที่ดิน และนําที่ดินแปลงนั้นเป็นหลักประกันเงินกู้ให้แนบ
สัญญาจะซื้อจะขายประกอบเรื่อง ๑ ชุด
๑๔.๑๖.๑๔ หลักฐานอื่นๆ ที่กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่ า
ต้องนํามาประกอบ เพื่อความสมบูรณ์ในการขอกู้เงิน
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์
๑๕.๑ ผู้กู้ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๕.๑.๑ เป็ น ข้ า ราชการกองทั พ บกประจํ า การ และรั บ ราชการมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๑๕.๑.๒ มี เ งิ น อทบ.ฝาก และผู้ กู้ ต้ อ งไม่ มี ห นี้ เ งิ น กู้ อทบ.เพื่ อ การเคหสงเคราะห์
๑๕.๑.๓ ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
แล้ว เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน
๑๕.๒ ต้องนําที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่มีสภาพใหม่ หรือได้รับการดูแลรักษา
มีสภาพเหมาะสมสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ มาเป็นหลักประกันเงินกู้
๑๕.๓ วงเงินกู้ ดังนี้
๑๕.๓.๑ พลอาสาสมัคร-จ่าสิบเอก กู้ได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕.๓.๒ ร้อยตรี-ร้อยเอก
กู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕.๓.๓ พันตรี-พันโท
กู้ได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕.๓.๔ พันเอก ขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๕.๓.๕ กรณีผู้กู้ต้องการวงเงินกู้เพิ่ม เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาวงเงินกู้เพิ่มได้ไม่เกินค่าเบี้ยประกัน
๑๕.๔ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี
๑๕.๕ ผู้กู้สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๕.๕.๑ ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดา
มารดา หรือพี่น้องของผู้กู้ โดยมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๑๕.๕.๒ ให้ใช้สิทธิ์กู้เงินร่วมกัน โดยการพิจารณาวงเงินกู้ของผู้กู้ และผู้กู้
ร่วมรวมกันไม่เกินราคาหลักทรัพย์ และวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๕.๕.๓ วงเงินกู้ของผู้กู้ร่วม

๑๑
๑๕.๕.๓.๑ ข้าราชการกองทัพบก วงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑๕.๕.๓.๒ ข้าราชการกู้ได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของเงินเดือน
๑๕.๕.๓.๓ พนั กงานรั ฐ วิ สาหกิ จ และพนั กงานบริ ษัท กู้ ได้ ไม่ เ กิ น
๔๐ เท่าของเงินเดือน
๑๕.๕.๓.๔ อาชี พ อิ ส ระ พิ จ ารณาจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากย้ อ นหลั ง
๖ เดือน ให้กู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่า ของยอดเฉลี่ยเงินฝากรายเดือน
๑๕.๕.๔ ผู้กู้ร่วมจะต้องมีย อดเงินคงเหลือไม่น้ อยกว่าเงินได้รายเดือนสุทธิ
หลังจากหักงวดชําระหนี้เงินกู้ อทบ. แล้ว เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน
๑๕.๖ ในกรณีการกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ให้หน่วยที่ยื่นคําขอกู้เงิน อทบ.
ตั้งกรรมการพิจารณาขีดความสามารถในการผ่อนชําระ ก่อนเสนอเรื่องขอกู้ถึงกรมสวัสดิการทหารบก
๑๕.๗ กรณี มีหนี้ เงิ นกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ต้ องชํ าระหนี้ ให้เ สร็ จสิ้น ก่อน
เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ ยกเว้นกรณีผู้กู้มีหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ ประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์
ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้ โดยไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษเดิมให้เสร็จสิ้น กรมสวัสดิการทหารบกจะหัก
ชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษเดิม จากเงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ที่ขอกู้ใหม่
๑๕.๘ การประเมินราคาหลักทรัพย์ จะประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการ
ประเมินราคาที่ดินจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการกู้เงิน อทบ.พิเศษ สําหรับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างจะ
ใช้หลักเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณาวงเงินที่อนุมัติให้กู้
๑๕.๙ กรณีชําระหนี้ก่อนกําหนด จํานวนเงินไถ่ถอนจํานองให้ชําระเงินต้นคงเหลือ
พร้อมดอกเบี้ยค้างชําระตามระยะเวลา
๑๕.๑๐ การผ่อนชําระหนี้เงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ มีระยะเวลาผ่อนชําระ
ตั้งแต่ ๑๐-๓๐ ปี นับอายุของผู้กู้เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องชําระคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ ๖๕ ปี
๑๕.๑๑ กรณีกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ผู้กู้ต้องทําประกันอัคคีภัยไว้ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาจํานอง โดยจํานวนเงินเอาประกัน ต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๗๐ ของราคาอาคารหรือ
ห้องชุดที่นํามาจดทะเบียนจํานองไว้
๑๕.๑๑.๑ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยต้องระบุให้กองทัพบก (กรมสวัสดิการ
ทหารบก) เป็นผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันอัคคีภัยต้องมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้กับกองทัพบก (กรม
สวัสดิการทหารบก) ตลอดระยะเวลาที่กําหนดให้ทําประกัน
๑๕.๑๑.๒ เงินเบี้ยประกันที่ผู้กู้ต้องจ่าย กรมสวัสดิการทหารบก จะหักจาก
ยอดวงเงินกู้ตามชั้นยศ หรือพิจารณาวงเงินกู้เพิ่มได้ไม่เกินค่าเบี้ยประกัน
๑๕.๑๒ กรณี กู้เ งิ น อทบ.เพื่ อการเคหสงเคราะห์ ผู้ กู้ส ามารถทํ า ประกั น ชี วิ ต เพื่ อ
คุ้มครองการกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ได้ โดยจํานวนเงินเอาประกันจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้
และคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจํานอง
๑๕.๑๒.๑ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ต้ อ งระบุ ใ ห้ ก องทั พ บก(กรมสวั ส ดิ ก าร
ทหารบก) เป็นผู้รับประโยชน์ลําดับแรก และผู้เอาประกันต้องมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับกองทัพบก
(กรมสวัสดิการทหารบก) ตลอดระยะเวลาที่ทําประกันชีวิต
๑๕.๑๒.๒ เงินเบี้ยประกันที่ผู้กู้ต้องจ่าย กรมสวัสดิการทหารบกจะอนุมัติ
ยอดวงเงินเพิ่มเติม จากวงเงินที่อนุมัติให้กู้
๑๕.๑๓ การจ่ายเงินกู้

๑๒
๑๕.๑๓.๑ กรณี ป ลู กสร้ า งอาคารจะจ่ า ยเงิ น เป็ น ๓ งวด ตามงวดงานใน
อัตราส่วน ๒:๑:๑ ของยอดเงินที่อนุมัติให้กู้และเมื่อได้จดทะเบียนจํานองแล้ว โดยจะจ่ายในแต่ละงวดตามงาน
การก่อสร้างดังนี้
๑๕.๑๓.๑.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเมื่องานก่อสร้างเทคานคอดิน และ
ตั้งเสาแล้วเสร็จ
๑๕.๑๓.๑.๒ งวดที่ ๒ จ่ า ยเมื่ อ งานก่ อ สร้ า งตั้ ง วงกบประตู
หน้าต่าง งานพื้น งานผนัง และงานหลังคาแล้วเสร็จ
๑๕.๑๓.๑.๓ งวดที่ ๓ จ่ า ยเมื่ อ งานก่ อ สร้ า งตามแบบระบบ
ประปา ไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่อาศัย รวมทั้งมีหลักฐานทะเบียนบ้านเรียบร้อย
๑๕.๑๓.๒ กรณี ซื้ อ ที่ ดิ น พร้ อ มอาคารหรื อ ห้ อ งชุ ด จะจ่ า ยให้ ต่ อ เมื่ อ ได้
จดทะเบียนจํานองเรียบร้อยแล้ว
๑๕.๑๔ การรับเงินกู้
๑๕.๑๔.๑ การรั บ เงิ น กู้ ตามข้ อ ๑๕.๑๓.๑ ให้ รั บ ได้ ที่ ก รมสวั ส ดิ ก าร
ทหารบก
๑๕.๑๔.๒ การรับเงินกู้ ตามข้อ ๑๕.๑๓.๒ เมื่อได้ดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์การซื้อขาย และกรมสวัสดิการทหารบกได้รับจดทะเบียนจํานองแล้ว ให้นําเงินไปจ่ายให้กับ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ขาย ณ สํานักงานที่ดิน แต่ในกรณีมีผู้ซื้อหลายรายจากผู้ขายคนเดียวกัน กรมสวัสดิการ
ทหารบกได้รับจดทะเบียนจํานองแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมสวัสดิการทหารบก ที่จะพิจารณาจ่ายเงินให้
ผู้ขาย ณ กรมสวัสดิการทหารบกก็ได้
๑๕.๑๕ หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ระบุไว้ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์การ
กู้เงิน อทบ.พิเศษ
๑๕.๑๖ หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์
๑๕.๑๖.๑ หนังสือนําจากหน่วย
๑๕.๑๖.๒ คําขอกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ (อ.๔) ๒ ฉบับ
๑๕.๑๖.๓ หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ (อ.๕) ๓ ฉบับ
(ไม่ต้องลงข้อความใดๆ ทั้งสิ้น)
๑๕.๑๖.๔ สําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.๓ ก.)
พร้อมสารบัญจดทะเบียน ๑ ชุด และหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสมุดเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(กรณีคู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กู้ใช้สิทธิกู้ร่วมกัน)
๑๕.๑๖.๕ กรณีปลูกสร้างอาคาร ต้องแนบแบบการก่อสร้างอาคารประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด โดยมีวิศวกรและสถาปนิกของฝ่ายปกครองท้องที่(ในเขตเทศบาล) รับรองแบบ หากอยู่นอกเขต
เทศบาลผู้รับรองแบบต้องมีใบรับรองการประกอบอาชีพของสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย
๑๕.๑๖.๖ กรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินซึ่ งคู่สมรสมี กรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ
ครอบครอง ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้นําที่ดินมาจํานองประกอบเรื่อง
๑๕.๑๖.๗ สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และของผู้กู้ร่วม
๑๕.๑๖.๘ รายการเดิ น บั ญ ชี ที่ แสดงจํ า นวนเงิ น ข้ อมู ล รายการฝาก-ถอน
(Statement) แสดงเงินเดือนของผู้กู้ และของผู้กู้ร่วม ย้อนหลัง ๖ เดือน
๑๕.๑๖.๙ แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้ งที่ดิ นแสดงรายละเอียดเส้น ทาง
คมนาคม และสถานที่สําคัญใกล้เคียง
๑๕.๑๖.๑๐ หนังสือยินยอมของคู่สมรส หรือหนังสือรับรองความเป็นโสด

๑๓
๑๕.๑๖.๑๑ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้มีคู่สมรส)
๑๕.๑๖.๑๒ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และของผู้กู้ร่วม
๑๕.๑๖.๑๓ กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และนําที่ดินพร้อมอาคาร
หรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้แนบสัญญาจะซื้อจะขายประกอบเรื่อง ๑ ชุด
๑๕.๑๖.๑๔ กรณีกู้เงินไปเพื่อไถ่ถอนจํานอง ให้แนบสัญญาจํานองประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด
๑๕.๑๖.๑๕ หนังสือยินยอมการเอาประกันอัคคีภัย
๑๕.๑๖.๑๖ กรณีการก่อสร้างอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ
ท้องที่ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างแนบประกอบเรื่อง
๑๕.๑๖.๑๗ หลักฐานอื่นๆ ที่กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่ า
ควรมีเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการกู้เงินเฉพาะราย
ข้ อ ๑๖ หากการพิ จ ารณาเงิ น ได้ ร ายเดื อ นแล้ ว เหลื อ ไม่ ถึ ง หนึ่ งในสาม ให้ กรมสวั ส ดิ ก าร
ทหารบก สามารถหักเงินกู้ใหม่ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ และ อทบ.พิเศษ เดิมได้
ข้อ ๑๗ การชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
๑๗.๑ กรมสวัสดิการทหารบกจะส่งเอกสารแจ้งกําหนดการหักเงินไปถึงหน่วยก่อน
งวดชําระงวดเดือนแรกที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.
๑๗.๒ ให้หน่วยหักเงินชําระติดต่อกันตามงวดเดือนที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงิน
อทบ. โดยยินยอมให้หน่วยหักเงิน อทบ. เป็นอันดับแรก หากหน่วยหักเงินส่งชําระหนี้เงินกู้ไม่ทันอันเป็นผลจาก
ความจําเป็นทางธุรการ ให้ผู้กู้นําส่งโดยตรงต่อกรมสวัสดิการทหารบก โดยมีหนังสือนําหน่วย
๑๗.๓ หากผู้ กู้ไ ม่ ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ต ามสั ญ ญา จะต้ อ งชํ า ระควบในงวดชํ า ระถั ดไป
พร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ค้างชําระ
๑๗.๔ กรณีผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ จะต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
ทั้งจํานวนให้เสร็จสิ้นก่อน หากออกจากราชการโดยเกษียณอายุราชการให้นําเงิน อทบ.ฝาก ชําระหนี้เงินกู้ที่มี
อยู่ทั้งจํานวน หากชําระได้ไม่ครบทั้งจํานวน ผู้กู้ต้องมาทําสัญญารับสภาพหนี้ตามที่กรมสวัสดิการทหารบก
กําหนด
ข้อ ๑๘ การค้า งชํ าระหนี้เงิ นกู้ อทบ. อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่นั้นๆ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
หมวด ๔
การไถ่ถอนจํานอง
ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์การไถ่ถอนจํานอง
๑๙.๑ ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ หรือ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ครบตาม
จํานวนที่ระบุไว้ในสัญญากู้ อทบ.(อ.๕) นั้น
๑๙.๒ ผู้มีสิทธิไถ่ถอนจํานอง
๑๙.๒.๑ ผู้จํานอง
๑๙.๒.๒ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
๑๙.๒.๓ ผู้จัดการมรดก
๑๙.๒.๔ ผู้รับมอบอํานาจ
๑๙.๓ หลักฐานการไถ่ถอนจํานอง
๑๙.๓.๑ การไถ่ถอนจํานองโดยผู้จํานอง

๑๔
๑๙.๓.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้าน
๑๙.๓.๑.๒ หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.(อ.๕) ตามประเภทการ
กู้เงินและสัญญาจํานองที่ดิน(ทด.๑๕) ถ้ามี
๑๙.๓.๒ การไถ่ถอนจํานองโดยทายาทของผู้จํานอง
๑๙.๓.๒.๑ สําเนาใบมรณะบัตร
๑๙.๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ทายาทที่ขอไถ่ถอนจํานอง
๑๙.๓.๒.๓ สําเนาหนังสือรับรองการเป็นทายาท (ปค.๑๔)
๑๙.๓.๒.๔ กรณีมีทายาทหลายคน ให้ทายาททุกคนที่บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้านแนบเรื่องให้ความยินยอม
แก่ทายาทที่เป็นตัวแทนขอไถ่ถอนจํานอง
๑๙.๓.๓ การไถ่ถอนจํานองโดยผู้จัดการมรดก
๑๙.๓.๓.๑ สําเนาคําสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก
๑๙.๓.๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้จัดการมรดก
๑๙.๓.๔ การไถ่ถอนจํานองโดยผู้รับมอบอํานาจ
๑๙.๓.๔.๑ ให้ใช้แบบพิมพ์หนังสือมอบอํานาจของกรมที่ดิน
๑๙.๓.๔.๒ กรณี ผู้ ม อบอํ า นาจเป็ น ข้ า ราชการกองทั พ บก
ประจําการจะต้องมีหนังสือ หรือวิทยุจากหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้เงิน อทบ. ระบุข้อความให้แจ้งชัดถึงชื่อผู้มอบ
อํานาจ และชื่อผู้รับมอบอํานาจให้เป็นตัวแทน
๑๙.๓.๔.๓ บัตรประจํ าตัว และสําเนาทะเบีย นบ้านของผู้มอบ
อํานาจ และผู้รับมอบอํานาจให้เป็นตัวแทน
๑๙.๔ การไถ่ถอนจํานอง จะต้องมีหนังสือหรือวิทยุจากหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ ระบุ
ข้อความให้แจ้งชัดแนบเรื่องด้วยทุกครั้ง
๑๙.๕ ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือเป็นบุคคลสาบสูญ หากทายาทมาชําระหนี้และ
ไถ่ถอนจํานองให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นบุคคล
สาบสูญ หรือภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องชําระเงินดอกเบี้ยที่ค้าง
หมวด ๕
การนําส่งเงิน อทบ.
ข้อ ๒๐ การส่ งเงิ น อทบ.ฝาก และการส่ งชํ า ระคื น เงิ น กู้ อทบ.ทุ กประเภท ของหน่ ว ยใน
กองทัพบกที่จัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๐.๑ ก่อนถึงกําหนดวันจ่ายเงินเดือน ๗ วันทําการ ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วย
ในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก, หน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และหน่วยที่ไม่ได้เบิก
เงินจากคลังและกรมการเงินทหารบก จัดทําบัญชีรายละเอียดรายชื่อ และจํานวนเงิน อทบ.ฝาก , เงินกู้ อทบ.
บําบัดทุกข์ , เงินกู้ อทบ.พิเศษ และเงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ โดยแยกแต่ละรายการให้ชัดเจนอย่างละ
๓ ชุด ตามแบบที่กําหนด ส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วย หรือเจ้าหน้าที่การเงินของแผนกสัสดีจังหวัด ๒ ชุด
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด เมื่อสํานักงานการเงินของหน่วย หรือเจ้าหน้าที่การเงินของแผนกสัสดีจังหวัดได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ส่งบัญชีรายละเอียดดังกล่าวคืนต่อเจ้าหน้าที่ อทบ. ของหน่วย ๑ ชุด เพื่อที่จะได้

๑๕
ดําเนินการส่งให้ กรมสวัส ดิการทหารบก โดยผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ภายในวันสิ้น เดือน ส่วนอี ก ๑ ชุด ให้
สํานักงานการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินของแผนกสัสดีจังหวัด ของหน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒๐.๒ การนํ า ส่ งเงิ น อทบ.ฝาก และเงิ น กู้ อทบ.ทุ กประเภท ต่ อกรมสวั ส ดิ การ
ทหารบก ให้สํานักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจากกรมการเงินทหารบก และหน่วยที่เบิกเงิน
จากคลังในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการ โดยสํานักงานการเงินของหน่วยที่ไม่ได้เบิกเงินจากคลังและ กรมการ
เงินทหารบก ต้องจัดทําใบนําส่งเงิน (กง.๔) พร้อมกับแยกแสดงรายการและจํานวนเงินของเงิน อทบ.ฝาก,
เงินกู้ อทบ. แต่ละประเภท ไว้ในใบนําส่งเงิน(กง.๔) แล้วส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลาง ที่เบิก
เงิ น จากกรมการเงิ น ทหารบก และหน่ ว ยที่ เ บิ ก เงิ น จากคลั ง ในส่ ว นภู มิ ภ าคภายในวั น จ่ า ยเงิ น เดื อ น เพื่ อ
ดําเนินการต่อไป
๒๐.๓ ถ้ า มี การเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนข้ า ราชการ และสํ า นั ก เบิ ก เงิ น เดื อ นใหม่ ใ ห้
สํา นั กงานการเงิ น ของหน่ วย และหรื อเจ้ า หน้า ที่ การเงิ น ของแผนกสั ส ดีจั งหวั ดที่ มีการเปลี่ ยนแปลงบั น ทึ ก
รายละเอียดนั้นไว้ในบัญชีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่ อทบ. จัดทําตามข้อ ๒๐.๑ แล้วส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ อทบ.
ของหน่วยนั้น เพื่อดําเนินการส่งให้กรมสวัสดิการทหารบก ภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๒๐.๑
๒๐.๔ การนํ า ส่ งเงิ น ของหน่ ว ยในกองทั พบก ที่ จั ด ทํ า บั ญ ชี เ กณฑ์ คงค้ า ง ให้ กั บ
กรมสวัสดิการทหารบก ให้ถือปฏิบัติตามที่กรมสวัสดิการทหารบกกําหนด
๒๐.๔.๑ หน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก และหน่วยที่
เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคนําส่งเงิน อทบ.ฝากและเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก ผ่าน
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สาขาที่หน่วยใช้บริการ
๒๐.๔.๒ ให้หน่วยผู้ส่งเงินสําเนาเอกสารโอนเงินฉบับที่ธนาคารรับรองให้กรม
สวัสดิการทหารบก ๑ ชุด พร้อมบัญชีรายละเอียดการส่งเงินประจํางวด
๒๐.๕ เมื่อกรมสวัสดิการทหารบกได้รับเงินจากหน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก
กรมการเงินทหารบก และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และบัญชีรายละเอียดตามข้อ ๒๐.๑ จาก
เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วย ให้เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องให้หน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก
กรมการเงินทหารบก และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคทราบ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน
๒๐.๖ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่าย และการนําส่งเงิน อทบ.ทุกประเภท
ให้หน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก, หน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และหน่วยที่
ไม่ได้เบิกเงินจากคลังและกรมการเงินทหารบก แยกบัญชีเป็นแต่ละประเภทโดยสอดคล้องกับรายละเอียดที่
เจ้าหน้าที่ อทบ. ได้จัดทําขึ้นตามข้อ ๒๐.๑ โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วย
ในกองทัพบก ตามผังบัญชีมาตรฐาน และฉบับที่แก้ไข
หมวด ๖
เจ้าหน้าที่ อทบ.
ข้อ ๒๑ เจ้าหน้าที่ อทบ. มีหน้าที่ดังนี้
๒๑.๑ ควบคุ มและปฏิ บั ติ งานกิ จการออมทรั พย์ ข้าราชการกองทั พบกของหน่ วย
ให้เป็นไปตามระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงของ คอทบ. ตลอดจนประกาศและคําแนะนําของกรมสวัสดิการทหารบก
๒๑.๒ เป็นที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่
ข้าราชการภายในหน่วยเกี่ยวกับกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ตามระเบียบนี้
๒๑.๓ ประสานงานกับกรมสวัสดิการทหารบกอย่างใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างหน่วย
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๒๑.๔ จัดทําสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) ประจําตัวข้าราชการภายในหน่วยทุกคน
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้ทําใบเบิก(ทบ.๔๐๐-๐๐๖) พร้อมสําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการสําเนาบัตรประจําตัว
ข้าราชการที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือนําของหน่วยเสนอกรมสวัสดิการ
ทหารบก เพื่อขอเบิกสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑)
๒๑.๕ กรณีสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) บันทึกรายการเต็ม ชํารุด หรือสูญหาย ให้
หน่วยผู้เบิกทําหนังสือนําหน่วยพร้อมทั้งใบเบิก(ทบ.๔๐๐-๐๐๖) โดยระบุหมายเลขสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑)
ยศ ชื่อ นามสกุล และ ส่งสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) เล่มเก่า ให้กรมสวัสดิการทหารบก ยกเว้นกรณีสมุดคู่มือ
ฝากเงิน อทบ. (อ.๑) สูญหาย
๒๑.๖ ลงนามรับรองสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) ของข้าราชการภายในหน่วย
ทุกฉบับ ตามที่ได้หักเงิน อทบ.ฝาก ไว้ทุกเดือน
๒๑.๗ ในเดื อนสิ งหาคมของทุ กปี ให้ เจ้ าหน้ าที่ อทบ. ของหน่ ว ย ทํ าการสํ า รวจ
ยอดเงิ น อทบ.ฝาก และเงิ นฝากสมทบของข้ าราชการในหน่ วย เพื่ อเตรี ยมไว้ ตรวจความถู กต้ องกั บข้ อมู ลที่
กรมสวัสดิการทหารบกจัดส่งให้
๒๑.๘ ในเดือนกันยายนของทุกปี ดําเนินการดังต่อไปนี้
๒๑.๘.๑ กรมสวั สดิการทหารบกจะจัดทําบัญชีรายละเอียดการตั้งยอดเงิ น
อทบ.ฝาก ประจําปีถัดไปส่งให้หน่วย โดยใช้ข้อมูลเดือนสิงหาคมเป็นฐานข้อมูล ส่งให้หน่วยตรวจสอบ และแก้ไข
รายการเปลี่ ยนแปลงเงิ นฝากประจําตามชั้นยศ และเงิ นฝากสมทบใหม่ของข้ าราชการ ทบ. เพื่อใช้ เป็นข้อมู ล
การฝากเงิ นในปี ต่ อไป โดยหน่ วยส่ งข้ อมู ลที่ แก้ ไขให้ กรมสวั สดิ การทหารบก ภายในสิ้ นเดื อนตุ ลาคม เพื่ อให้
กรมสวัสดิการทหารบก บันทึกข้อมูลการตั้งยอดเงินฝากประจํา และเงินฝากสมทบของปีต่อไปลงในโปรแกรม
ระบบบริหารกิจการออมทรัพย์
๒๑.๘.๒ กรมสวั ส ดิ การทหารบกจะจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ลู กหนี้ ร ายบุ คคล
โดยใช้ข้อมูลเดือนสิงหาคมเป็นฐานข้อมูล ส่งให้หน่วยตรวจสอบ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒๑.๙ ในเดือนมกราคมของทุกปี ดําเนินการดังต่อไปนี้
๒๑.๙.๑ เจ้าหน้าที่ อทบ. ของหน่วย จะต้องจัดพิมพ์บัญชีรายละเอียดการ
ฝากเงินและการกู้เงิน อทบ.ทุกประเภท จํานวน ๒ ชุด ส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วย ๑ ชุด เก็บไว้ที่
ฝ่ายสวัสดิการของหน่วย ๑ ชุด
๒๑.๙.๒ ในการจัดทําบัญชีรายละเอียดประจําเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนธันวาคม ของทุกปี ให้หน่วยจัดทําเป็นบัญชีรายละเอียดเพิ่ม-ลด เพื่อเป็นหลักฐานของหน่วย และใช้ในการ
บันทึกปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบงาน อทบ. เพื่อส่งให้กรมสวัสดิการทหารบกทางสื่อคอมพิวเตอร์ภายใน
วันสิ้นเดือน
๒๑.๙.๓ การตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากของข้าราชการ ระหว่างหน่วยกับ
กรมสวัสดิการทหารบก โดยทําการตรวจสอบทุกสิ้นปีปฏิทิน ดังนี้.๒๑.๙.๓.๑ กรมสวั สดิการทหารบกจะจัดส่ งบั ญชีสรุ ปสถานภาพ
เงิน อทบ.ฝาก รายบุคคล ส่งให้หน่วยทําการตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. กรณียอดเงิน
ดังกล่าวถูกต้องตรงกันให้นําดอกเบี้ย และยอดยกไปของบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.ฝากรายบุคคลบันทึก ลงใน
สมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. และถ้ายอดเงินฝากที่ยกมาจากปีที่แล้วและเงินฝากระหว่างปีไม่ถูกต้อง ให้ทําหนังสือขอ
แก้ไขพร้อมส่งสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. เสนอกรมสวัสดิการทหารบกภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับบัญชีสรุป
สถานภาพเงิน อทบ.ฝากรายบุคคล
๒๑.๙.๓.๒ กรมสวั สดิ การทหารบกจะจั ดส่ งบัญชี สถานภาพและ
รายการเคลื่อนไหวเงิน อทบ. ให้กับข้าราชการกองทัพบกเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบสถานภาพ ยศ ชื่อ สกุล
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หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขลงในส่วนล่างของสถานภาพเงิน อทบ. และส่งให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการหน่วยรวบรวม
และส่งคืนให้กับกรมสวัสดิการทหารบก เพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป
๒๑.๑๐ กรณีขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ให้ตรวจสอบยอดเงินฝากและคํานวณดอกเบี้ยตาม
หลักเกณฑ์ ตรวจสอบหนี้สินจากการกู้เงิน อทบ. เพื่อหักชําระหนี้ก่อนการจ่ายเงิน เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้
เสนอรายงานพร้อมหลักฐานไปที่กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติสั่งจ่ายเงินไปให้หน่วย
ดําเนินการจ่ายเงิน อทบ.ฝาก ให้แก่ผู้ขอถอนเงินฝากคืนต่อไป
๒๑.๑๑ ตรวจสอบการกู้ เงิ น อทบ. จากหลั กฐานของผู้ กู้เงิ น ตรวจสอบหลั กเกณฑ์
การกู้ เงิ น เมื่ อเห็ นว่ าถู กต้ องและมี สิ ทธิ กู้ เงิ นได้ ให้ เสนอรายงานขออนุ มั ติ ผู้ บั งคั บหน่ วย และเสนอเรื่ องถึ ง
กรมสวัสดิการทหารบก
๒๑.๑๒ การดําเนินการจ่ายเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์
๒๑.๑๒.๑ เมื่อหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้ง
การโอนเงินของกรมสวัสดิการทหารบก ให้ตรวจสอบหลักฐาน และจ่ายเงินให้กับผู้กู้ พร้อมกับส่งมอบสัญญา
เงินกู้ (อ.๕) ให้กับผู้กู้เก็บไว้ ๑ ฉบับ
๒๑.๑๒.๒ สํ า นั กงานการเงิ น หรื อเจ้ า หน้ า ที่ การเงิ นของหน่ วย เมื่ อได้ รั บ
หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ อทบ. ดําเนินการขออนุมัติผู้บังคับหน่วยเบิกเงินเพื่อจ่ายให้กับผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถ
มารับเงินด้วยตนเอง ผู้กู้จะต้องทําหลักฐานใบมอบฉันทะให้รับเงินแทนตนด้วย
๒๑.๑๒.๓ การจ่ายเงินของสํานักงานการเงินของหน่วยและหรือเจ้าหน้าที่
การเงินของแผนกสัสดีจังหวัดให้กับผู้กู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ใช้ใบสรุปการจ่ายเงิน (กง.๑๓) และสัญญากู้เงิน
อทบ.(อ.๕) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
๒๑.๑๓ จัดทําและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงินในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้(อ.๖) แต่ละประเภท
ของการกู้เงิน อทบ. โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และต่ํากว่าสัญญาบัตร
๒๑.๑๔ ตรวจสอบผลการชําระหนี้ เงิ นกู้ อทบ.ทุ กประเภท ของข้ าราชการในหน่ วย
ตามที่เสนอให้ฝ่ายการเงินของหน่วยหักเงิน โดยนําลงทะเบียนคุมลูกหนี้(อ.๖) หากไม่ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อที่
เสนอฝ่ายการเงินของหน่วยหักเงิน ให้ทํารายงานผู้บังคับบัญชาหน่วย เพื่อแจ้งผลให้กรมสวัสดิการทหารบก
๒๑.๑๕ เมื่อข้าราชการกองทัพบกย้ายสังกัดไปหน่วยอื่น ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วย
ต้นสังกัดเดิม ดําเนินการดังนี้
๒๑.๑๕.๑ ตรวจสอบการบั น ทึ ก สมุ ด คู่ มื อ ฝากเงิ น ออมทรั พ ย์ ข้ า ราชการ
กองทัพบก(อ.๑) ให้ถูกต้อง และส่งไปให้หน่วยใหม่พร้อมหนังสือส่งตัว
๒๑.๑๕.๒ บันทึกในแบบแจ้งการหักเงิน อทบ.ฝาก ของผู้โอน, ย้าย (บช.อ.๒๐-๑)
๔ ชุด โดยส่งให้หน่วยใหม่พร้อมหนังสือส่งตัว ๑ ชุด หน่วยเดิมเก็บไว้ ๒ ชุด และส่งให้กรมสวัสดิการทหารบก
๑ ชุด
๒๑.๑๕.๓ บันทึกในแบบแจ้งการหักเงินชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ของผู้กู้, โอน,
ย้าย(บช.อ.๒๐-๒) ๔ ชุด โดยส่งให้หน่วยใหม่พร้อมหนังสือส่งตัว ๑ ชุด หน่วยเดิมเก็บไว้ ๒ ชุด และส่งให้กรม
สวัสดิการทหารบก ๑ ชุด
๒๑.๑๕.๔ บันทึกในทะเบียนผู้กู้เงิน อทบ.(อ.๖) ด้วยหมึกสีแดงถึงรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงทั้งหน่วยเดิมและหน่วยใหม่
๒๑.๑๖ เมื่อข้าราชการ ทบ. ย้ายเข้าหน่วยใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วยใหม่ตรวจ
รับเอกสาร และดําเนินการตามข้อ ๒๑.๑๕ และให้เสนอรายงานถึงผู้บังคับหน่วย เพื่อสั่งหักเงินชําระหนี้เงินกู้
อทบ. ให้ทันตามงวดชําระโดยต่อเนื่อง ถ้าหักไม่ทันให้ควบ ๒ งวด จนกว่าจะตรงตามเดือนในงวดชําระนั้นๆ

๑๘
๒๑.๑๗ ในกรณีผู้กู้เงิน อทบ.ขาดการชําระหนี้ในเดือนใด ให้เจ้าหน้าที่ อทบ. บันทึกลง
ในบัญชีรายละเอียดการหักเงินชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ประจําเดือน และให้รายงานผู้บังคับหน่วยพิจารณาหักเงิน
ชําระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กรมสวัสดิการทหารบกกําหนด ในแต่ละประเภทเงินกู้ และแจ้งผลให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก ทราบทันที
๒๑.๑๘ ในกรณีย้ายหน่วยหลังจากยื่นคําขอกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ไว้ ถ้ากรมสวัสดิการ
ทหารบกได้โอนเงินไปจ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ต้นสังกัดเดิม ส่งเงินคืนกรมสวัสดิการทหารบก ในทันที
๒๑.๑๙ เสนอขออนุ มั ติ ก ารจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ประจําปี จากกรมสวัสดิการทหารบก
ข้อ ๒๒ ให้ ใช้ แบบพิ มพ์ สํ า หรั บ กิ จ การออมทรั พย์ ข้า ราชการกองทั พบกตามรายละเอี ย ด
แบบพิมพ์ตามที่กรมสวัสดิการทหารบกกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( ลงชื่อ ) พลโท สุชาติ หนองบัว
( สุชาติ หนองบัว )
ป
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกําลังพล/ประธานกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงาน กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
สํานักงานเลขานุการฯ
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