คูมือ เรื่อง เงินกู อทบ.
(แกไขปรับปรุงใหม)
หลักการและเหตุผล (Tacit Knowledge)
คูมือนี้เปน องคความรู (KM) ที่จัดทําขึ้นเพื่อ ถายทอดความรู สู ผูปฏิบัติง าน หรือผูสนใจ นําไปเป น
แนวทางในการปฏิบัติโดย คูม ือฯ นี้ ไดดําเนินการตามขัน้ ตอน ของ KM ซึง่ จะทําใหสมบูรณได จะตองขอความรู
จากผูเ ชีย่ วชาญ (Expertise) ทีผ่ านงานดานนีม้ าแลว ซึง่ มีทัง้ ความรูท ีม่ าจากบุคคล (Tacit Knowledge) และ
ความรูที่มาจากเอกสาร (Explicit Knowledge)
จึงใครขอใหตระหนักวา คูม ือฯ นี้เปน “องคความรู (KM)” สําหรับ แนวทางการปฏิบัติง านเบื้องตน ไม
สามารถนําไปอางอิง ในหนังสือราชการไดทัง้ หมด เพราะมีการเปลีย่ นแปลงระเบียบคําสัง่ ฯ อยูเ สมอ ทีมงาน KM
จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แลวนําเขาสู กระบวนการ (Process) การจัดการความรู (Knowledge
Management หรือ KM ) ในทุกๆป
ที่มา เงินกู อทบ. (Tacit Knowledge)
“พล.ต.สุ รเดช อิ น ทะสอน” อดีต ผู บ ั ง คั บ บั ญ ชา กองการออมทรั พย สก.ทบ. ป จจุ บั น เป น ที ป่ รึ ก ษา
กองการออมทรัพย สก.ทบ. ทีมงาน KM ขอเรียนถามความรู จากทานในฐานะผูเ ชีย่ วชาญ (Expertise) วาทีม่ า
ของเงินกู อทบ. มาอยางไร ไดรบั คําตอบวา
“ เดิมที ตั้ง แตสงครามโลก ครั้ง ที่ ๒ จอมพล.ป.พิบูลสงคราม ไดจัดตั้ง ใหมี “แผนกออมสิน ” เพื่อให
ขาราชการ มีการออมเงินไวหลังเกษียณอายุราชการ ตั้งแตนั้นมา ก็มีการฝาก อทบ. เรือ่ ยมา จนมีเงินฝากจํานวน
มาก ผูบ ังคับบัญชาจึงมีแนวคิดชวยเหลือสมาชิก อทบ. โดยให กูเ งินฯ ไดไมเกินวงเงินทีต่ นฝาก เรียกวา “ เงินกู
อทบ.บําบัดทุกข ”
ต อ มา ทบ. ได กู เ งิ น จาก “ธนาคารออมสิ น ” จํ า นวน ๒๐ ล า นบาท เมื ่อ ๘ ธ.ค.๒๔๙๖ โดย
กระทรวงการคลัง เปนผูค้ําประกัน ดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป ผอนชําระ ๖ เดือนตอ ๑ ครัง้ สัญญากําหนด ๑๕ ป
และมีการตอสัญญาฯ อีก ๕ ป รวม ๒๐ ป
สก.ทบ. เริ่ มให บริ การ “เงิ นกู เพื่อ สงเคราะหข าราชการ ทบ.” เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ ถึ ง พ.ศ.๒๕๐๙ มี
ขาราชการกูทั้งสิ้น ๑,๐๐๒ นาย และนําสงเงินคืน “ธนาคารออมสิน” เมื่อ ๗ ธ.ค.๒๕๑๖ ทัง้ ตนและดอก รวมกําไร

สุทธิ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ( อางอิงตามบันทึก หองโฉนด กอท.สก.ทบ. ) หลังจากนัน้ ยังคงใหบริการเชนเดิม โดยใช
เงินทุนหมุนเวียน ของ อทบ. เอง สืบจนถึงทุกวันนี้ ”
รายละเอียด / เนื้อหา (Explicit Knowledge)
๑. ประเภทเงินกู และ ความหมาย ตามระเบียบฯ (Explicit Knowledge)
เงินกู อทบ. แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑. เงินกู อทบ.บําบัดทุกข หมายถึง “ เงินกู ที่ผูฝากกูไปเพื่อใชจายในการดํารงชีพ โดยมีเงิน
ออมทรัพยขา ราชการกองทัพบกฝาก เปน “หลักประกันเงินกู” ( แกไขตามระเบียบ คอทบ. วาดวย การ
ดําเนินงานของกิจการออมทรัพย ขาราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐)”
ประเภทที่ ๒. เงินกู อทบ.พิเศษ หมายถึง เงินกูที่ผูฝากกูไปเพื่อซื้อที่ดินเปนของตนเอง , เพือ่ การไถถอน
จํานอง เพือ่ ใชจายในการดํารงชีพ โดยมี “ ที่ดิน ” หรือ “ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ” เปนหลักประกันเงินกู
แบงเปน ๒ ชนิด
ก. อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๑ นํา “ ที่ดินไมมีสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกู ”
ข. อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๒ นํา “ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกู ”
ประเภทที่ ๓. การกูเ งิน อทบ.เคหสงเคราะห หมายถึง เงินกูที่ผูฝากกูไปเพื่อ “ ซื้อบานพรอมที่ดิน /
หองชุด ” , “ ปลูกสรางอาคารที่พักอาศัย ” ในทีด่ นิ ของตนเอง / คูสมรส หรือ กูไปเพื่อ “ การไถถอนจํานอง/
ไถถอนจากการขายฝาก ” โดยมี “ ที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด ” เปนหลักประกันเงินกู แบงออกเปน
๒. หลักเกณฑ การกู และ วงเงินกู
๒.๑ หลักเกณฑการกูเ งินออมทรัพยขา ราชการกองทัพบกประเภทบําบัดทุกข
๒.๑.๑ ผูก ู เปน ขาราชการกองทัพบกประจําการ และมีเงิน อทบ.ฝาก
๒.๑.๒ ผูกู มีเงินไดรายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู อทบ.แลวเหลือ
เพียงพอสําหรับการดํารงชีพ แตตอง ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓ การกู ไมเกินวงเงิน อทบ.ฝาก ใหใชเงิน อทบ.ฝาก เปน “ หลักประกันเงินกู ”
(๒.๑.๔ เดิม ยกเลิก ตามอนุมัติฯ)
๒.๑.๔ ถา มี ห นี เ้ งิ น กู  อทบ.บํ า บั ดทุ ก ข และ ผ อ นชํา ระหนีเ้ งิ น กู เ กิน ๑๐ งวด สามารถขอกู 
เงิน อทบ.บําบัดทุกข ใหม ได โดย สก.ทบ. จะหักชําระหนี้เงินกู อทบ.บําบัดทุ กขเดิ ม
จากเงินกู อทบ.บําบัดทุกขที่ขอกูใหม
๒.๑.๕ ผูกูจะตองไมมีหนี้เงินกู อทบ.พิเศษ หรือ อทบ.เพือ่ การเคหสงเคราะห คางชําระ
เวนแต ผูกูยินยอมใหหักเงินกู เพื่อชําระหนี้ อทบ.คางชําระกอน จึงจะสามารถกูไ ด
๒.๑.๖ วงเงินกู ใหกูในจํานวน หลักพัน กําหนดการผอนชําระหนี้ ๔๘ เดือน กรณี
กูเงิน ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึน้ ไป สามารถเลือกผอนชําระหนี้ ๔๘ เดือน
หรือ ๖๐ เดือน ก็ได

๒.๒ หลักเกณฑการกูเงินออมทรัพยขาราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ
๒.๒.๑ เปน ขาราชการกองทัพบกประจําการ อายุไมเกิน ๕๕ ป มีเงินฝาก อทบ. และผู
กู ไมมีหนี้เงินกู อทบ. ประเภทเพือ่ การเคหสงเคราะห
๒.๒.๒ ผูกู ตองมีเงินไดรายเดือนสุทธิ หลังจากหักเงินงวดชําระหนี้ เงินกู อทบ.พิเศษ
แลว เหลืออยูไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของเงินไดรายเดือน
๒.๒.๓ อทบ.พิ เ ศษ ประเภทที ่ ๑ ให นํ า ที ด่ ิ น ไมมี สิ ง่ ปลู ก สร าง เป น หลัก ประกั น เงิ น กู 
โดย ที่ดินเปนของตนเอง หรือ ผูอื่นที่ไดรับความยินยอม มาเปนหลักประกัน
เงินกู ผอนชําระหนี้ไมเกิน ๑๐ ป
๒.๒.๔ อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๒ ใหนํา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เปน หลักประกันเงินกู
โดย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนของตนเอง หรือ ผูอื่นที่ไดรับความยินยอม
ผอนชําระหนี้ ๑๐ - ๒๐ ป แตไมเกิน อายุผูกู ครบ ๖๕ ป
๒.๒.๕ เมื่อ ผูกู ไดชําระหนีม้ าแลว ๑ ใน ๓ ของจํานวนงวดตามสัญญา สามารถขอกูเ
งินใหมได โดยใชหลักทรัพยเดิม สก.ทบ. จะหักชําระหนี้เงินกู อทบ.พิเศษเดิม
จาก เงินกู อทบ.พิเศษ ใหมเอง โดย มีหลักเกณฑ เพิ่มเติม ดังนี้
ก. ผูกู จะตองไมมีหนี้เงินกู อทบ. คางชําระ เวน ผูกูยินยอมใหหัก
เงินกู เพื่อชําระหนี้ อทบ.คางชําระกอน จึงจะสามารถกูไ ด
ข. วงเงินกู จะพิจารณาอนุมัติใหไมนอยกวาวงเงินกูเดิม กรณี
หลักทรัพยมีราคาประเมินสูงกวายอดเงินกูตามชั้นยศเดิม และ
ภายหลังผูกูมียศสูงขึ้นจะพิจารณาราคาหลักทรัพยใหใหม
๒.๒.๖ ให ผบ.ระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท า ขึ ้น ไป หรื อ ผู ทํ า การแทน พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
กูเ งิน และลงนามใน คําขอกูเ งินฯ (อ.๔)
๒.๒.๗ วงเงินกู
อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๑
ยศ
วงเงิน
ยศ
วงเงิน
พล อส.- ส.อ.
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พ.ท.
ไมเกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
จ.ส.ต.- จ.ส.อ.
ไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พ.อ.
ไมเกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
ร.ต.-ร.อ.
ไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พ.อ. พิเศษ
ไมเกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ต.
ไมเกิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท พล.ต.ขึ้นไป
ไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๒
ยศ
วงเงิน
ยศ
วงเงิน
พล อส.- จ.ส.อ.
ไมเกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท พ.ท.
ไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ร.ต.- ร.อ.
ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.อ.
ไมเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ต.
ไมเกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พล.ต.ขึ้นไป
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-

๒.๓ หลักเกณฑการกูเ งินออมทรัพยขา ราชการกองทัพบกประเภทเพือ่ การเคหสงเคราะห
๒.๓.๑ เปน ขาราชการกองทัพบกประจําการ และรับราชการมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป มีอายุไม
เกิน ๕๕ ป
๒.๓.๒ นํา ที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด ที่อยูอาศัยไดมาเปน หลักประกันเงินกู
๒.๓.๓ การกูรวม คูสมรส หรือบุตร ที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบิดามารดา หรือพี่นองของผูกู อายุ
ไมเกิน ๕๕ ป เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ประกอบอาชีพที่มีรายไดเพียงพอ
ตอการกูเงินมาแลวไมนอยกวา ๑ ป สามารถ กูร ว มกัน โดยจะพิจารณาวงเงินกูตามราคา
หลักทรัพย
ผูกูรวม ที่เปนขาราชการกูไดไมเกิน ๖๕ เทา ของเงินเดือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
กูไดไมเกิน ๔๐ เทาของเงินเดือน
- ผูกู จะตองมีเงินไดรายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนีเ้ งินกู อทบ.แลว
เหลืออยูไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของเงินไดรายเดือน
๒.๓.๔ กรณีมีหนีเ้ งินกู อทบ. ประเภทเพือ่ การเคหสงเคราะห ตองชําระหนีใ้ หเสร็จสิน้ กอน
เสนอเรื่องขอกูเงินใหม ยกเวน ผูกูมีหนี้เงินกู อทบ.พิเศษ จะกูเงิน อทบ.เคหฯ ใหเสนอกู
ใหม ไ ด โดยไม ต อ งชํ า ระหนี ้เ งิ น กู  อทบ.พิ เ ศษ เดิ ม สก.ทบ. จะหั ก ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู
อทบ.พิเศษ เดิม จาก เงินกู อทบ.เคหฯ ที่ขอกูใหม
๒.๓.๕ วงเงินกู อทบ.เคหฯ (แกไขตามระเบียบ คอทบ. วาดวยกิจการออมทรัพยขาราชการ ทบ.
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘)
ยศ
วงเงิน
พล อส.- จ.ส.อ.
ไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ร.ต.-ร.อ.
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ต.- พ.ท.
ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.อ. ขึ้นไป
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓.๖

๒.๓.๗

การผอนชําระหนี้ เงินกู อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห มีระยะเวลาผอนชําระ ไมเกิน
๔๐ ป โดยตองชําระใหเสร็จสิ้นกอน ผูกูมีอายุครบ ๖๕ ป นับอายุของผูก ูเ ปนเกณฑ โดย
จะตองชําระคืนใหเสร็จสิ้นกอนที่ผูกูมีอายุครบ ๖๕ ป กรณีใชคูส มรสหรือบุตรทีช่ อบดวย
กฎหมายกูรวม หากอายุของ ผูกู มากกวา ผูกูรวม ให ผูกูรวมผอนชําระหนี้ระยะเวลา
เทากับผูกู
การกู อทบ.เคหฯ เพือ่ ปลูกสรางบาน จะไดรบั เงิน เปน ๓ งวด ตามงวดงาน ดังนี้

๒.๓.๘

งวดที่ ๑ ผูก รู บั เงิน เมือ่ งานกอสราง เทคานคอดิน และ ตัง้ เสา แลวแจง ให
คณะกรรมการ สก.ทบ. ไปตรวจสอบ พรอมทําจํานองเรียบรอยแลว จะไดรับเงินจํานวน
๕๐ % ของวงเงินกู
งวดที่ ๒ เมือ่ งานกอสรางตัง้ วงกบ ประตู หนาตาง งานพืน้ งานผนัง และงานหลังคา
แลวเสร็จ จะไดรับเงินอีกจํานวน ๒๕ % ของวงเงินกู
งวดที่ ๓ เมื่องานกอสรางเสร็จสิ้นสมบูรณ ตามแบบ มีระบบประปา ไฟฟา ทะเบียนบาน
เรียบรอย หลังจากนั้นแจงให คณะกรรมการ สก.ทบ. ไปตรวจสอบ เพือ่ ทําการเบิกจาย
อีก ๒๕ %
โครงการ บานธนารักษ
ก. นําสัญญาเชาทีด่ นิ ของ ขาราชการ ทบ. กับ กรมธนารักษ มาเปนหลักฐาน
ประกอบการขอกู
ข. ในสวนราคาสิ่ง ปลูกสราง, การจายเงินกู และงวดงานในการปลูกสรางอาคาร ให
เปนไปตามที่ คณะกรรมการบริหารโครงการบานสวัสดิการเพือ่ ขาราชการ และ
ลูกจางประจํากองทัพบก พิจารณาอนุมตั ิ
ค. ระยะการผอนชําระตัง้ แต ๑๐ ป ขึ้นไป โดยผอนชําระคืนใหเสร็จสิน้ กอนทีผ่ ูก ูม ีอายุ
ครบ ๖๕ ป

๓. หลักฐาน การกู
๓.๑ หลักฐานการกูเ งิน อทบ.บําบัดทุกข
ก. หนังสือนําหนวย (ผบ.หนวย ที่เปดบัญชีราชการไวกับ สก.ทบ. ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทาขึน้ ไป
ข. คําขอกูเงิน อทบ.บําบัดทุกข (อ.๔) , สัญญาเงินกู อทบ.บําบัดทุกข (อ.๕) สามารถดาวนโหลดไดท่ี
www.oomsub.com หรือ www.awd-rta.com
ค. บิลเงินเดือนสุดทาย ของผูกู
ง. กรณี ผูกู มีหนี้เงินกู ธ.ออมสินหรือ ธ.กรุงไทย ใหแนบสําเนาสัญญาเงินกูข อง ธนาคาร นัน้ ๆ มา
ดวย
๓.๒ หลักฐานการกูเ งิน อทบ.พิเศษ ประเภทที่ ๑ และ ๒
ก. หนังสือนําจากหนวย
ข. คําขอกูเงิน อทบ.พิเศษ(อ.๔) จํานวน ๒ ฉบับ หนังสือสัญญากูเงิน อทบ.พิเศษ (อ.๕) ๓ ฉบับ
(ไมตองลงขอความใดๆ ทั้งสิ้น) หนังสือยินยอมของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดา หรือ บุตร หรือ
หนังสือรับรองโสด ดาวนโหลดไดท่ี www.oomsub.com หรือ www.awd-rta.com
ค. สําเนา โฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 ก. ที่มีทางสาธารณะประโยชน ครบทุกหนา โดยไมยอ สวน , แผน
ที่สังเขป ที่ตั้งที่ดิน และ แผนผังแบง โครงการ (ผังล็อค)
ง. หนังสือราคาประเมินทีด่ นิ ฉบับจริง จาก สํานักงานทีด่ นิ

จ. สําเนา ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวขาราชการ ทะเบียนสมรส (ถามี) ของ ผูก ู และ คูส มรส ,
สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ สกุล , ของ ผูที่มีชื่อใหความยินยอมตามขอ ข. , สําเนาคําสั่ง เลื่อนยศ
ฉ. ผูกู นํา ที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ของผูอื่น มาเปนหลักประกันเงินกู
มีหลักฐาน
เพิ่มเติม คือ หนังสือยินยอมของผูมีกรรมสิทธิ์ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือประชาชน ของผูมีกรรมสิทธิ์
ช. บิลเงินเดือน ผูกู ยอนหลัง ๑ เดือน
ซ. การซือ้ ทีด่ นิ ใหแนบ สัญญาจะซือ้ จะขาย มา ๑ ชุด
๓.๓ หลักฐานการกูเ งิน อทบ.เพือ่ การเคหสงเคราะห
ก. หนังสือนําจากหนวย
ข. คําขอกูเ งิน อทบ.เคหฯ (อ.๔) จํานวน ๒ ฉบับ หนังสือสัญญากูเงิน อทบ.เคหฯ (อ.๕) ๓ ฉบับ
(ไมตองลงขอความใดๆ ทั้งสิน้ ) หนังสือยินยอมของคูสมรส หรือบิดา หรือมารดา หรือ บุตร หรือ
หนังสือรับรองโสด
ค. สําเนา โฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.๓ ก. ที่มีทางสาธารณะประโยชน ครบทุกหนา โดยไมยอสวน , แผน
ที่สังเขป ที่ตั้งที่ดิน และ แผนผังแบง โครงการ (ผังล็อค)
ง. หนังสือราคาประเมินทีด่ นิ ฉบับจริง จาก สํานักงานทีด่ นิ
จ. สําเนา ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวขาราชการ ทะเบียนสมรส (ถามี) ของ ผูก ู และ คูสมรส ,
สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ สกุล , ของ ผูที่มีชื่อใหความยินยอมตามขอ ข. , สําเนาคําสั่ง เลื่อนยศ
ฉ. บิลเงินเดือน ยอนหลัง ๓ เดือน ของผูกู และ ผูกูรวม (กรณีกูรวม)
ซ. สําเนา สมุดธนาคาร ผูกูรวม ยอนหลัง ๖ เดือน (กรณีกูรวม)
ซ. การซื้อที่ดิน ใหแนบ สําเนาทะเบียนบานที่ซือ้ -ขาย , สัญ ญาจะซือ้ จะขาย มา ๑ ชุด สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ ทะเบียนสมรส (กรณีมี) ของ ผูข ายและ
คูสมรส
ฌ. การกู เพื่อปลูกสรางอาคาร แนบแบบการกอสรางอาคาร ๑ ชุด โดยมีวิศวกรและสถาปนิกของ
ฝายปกครอง(เทศบาล)รับรองแบบ หากอยูน อกเขต(เทศบาล)ผูรับ รองแบบตอ งมีใบรับรองการ
ประกอบอาชีพของสมาคมวิศวกรรมแหงประเทศไทย
ญ. กรณี ทีด่ ิน เปน ของคูสมรส เพิ่มเติม หนัง สือยินยอมของคูส มรสใหนําหลักทรัพยมาจํานอง ๑
ฉบับ
ฎ. การกู เพื่อไถถอนจากสถาบันการเงิน มาจํานอง ทบ. ใหแนบ สัญญาจํานองกับสถาบันการเงินนั้นๆ
มา ๑ ชุด
๔. ขั้นตอนการกู
๔.๑ การกูเงิน อทบ.บําบัดทุกข ใหผูกูเ งิน สงหลักฐานตามขอ ๒ ผาน ผบ.หนวย และผูมีหนาที่ที่
กําหนดไวใน คําขอกูฯ (อ.๔) โดยใหคูสมรสลงนามเปนพยาน ในหนังสือสัญญากูเงินฯ (อ.๕) ทั้ง ๓ ฉบับ
การลงนามใน สัญญากูเ งินฯ (อ.๕) และ หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู ดังนี้

๔.๑.๑
๔.๑.๒

๔.๑.๓
๔.๑.๔

ใหผูบัง คับบั ญ ชาชั้น ผูบั ง คับกองร อย หรือ เทียบเทา ขึ้นไปลงนามรับรองลายมือชื่อ ผู
ขอกูเงิน
ใหผูบ ังคับหนวยตัง้ แตระดับกองพัน หรือเทียบเทาขึน้ ไป หรือ ผูท ีไ่ ดรับการแตงตัง้ ให
ทําการแทน พิจารณาอนุมัติการกูเงิน และลงนามในหนัง สือสัญ ญากูเงิน ออมทรัพ ย
ขาราชการกองทัพบก
สงเรื่องมายัง สก.ทบ.
สก.ทบ. ขออนุมัติการกูเ งิน อทบ.บําบัดทุกข เรียบรอยแลว จะโอนเงินไปยังหนวยตน
สั ง กั ด เพื ่อ แจกจ า ยให ผู ก ู  ต อ ไป สามารถตรวจสอบข อ มู ล เบื ้อ งต น ได ที ่ เว็ บ ไซด
กอท.สก.ทบ. www.oomsub.com

๔.๒ การกูเ งิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.เคหฯ ใหผูก ูเ งิน สงหลักฐานตามขอ ๒ ผาน ผบ.หนวย และผูมี
หนาที่ที่กําหนดไวใน คําขอกูฯ (อ.๔) โดยใหคูส มรสลงนามเปนพยาน ยังมิตองลงนามในหนังสือสัญญากูเงิน ฯ
(อ.๕) ทั้ง ๓ ฉบับ การลงนามใน คําขอกู (อ.๔) รายละเอียดดังนี้
๔.๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาชั้น ผูบังคับกองรอย หรือเทียบเทาขึ้นไป ลงนามรับรองลายมือชื่อ ผูขอ
กูเงิน (อ.๔) ดานหนา
๔.๒.๒ ใหผูบ ังคับหนวยตัง้ แตระดับกองพัน หรือเทียบเทาขึน้ ไป หรือ ผูท ีไ่ ดรับการแตงตัง้ ให
ทําการแทน พิจารณาอนุมัติ และลงนามใน คําขอกูฯ (อ.๔) ดานหลัง และจัดทําหนังสือ
นําหนวย มายัง สก.ทบ. โดยเรียน จก.สก.ทบ. (ผาน กอท.สก.ทบ.)
๔.๒.๓ สงเรื่องมายัง สก.ทบ. เพือ่ ตรวจสอบเอกสาร , แตงตัง้ คณะกรรมการ สก.ทบ.
เพื่อไปตรวจสอบ และ ประเมินราคา หลักทรัพย รวมกับผูกู
๔.๒.๔ คณะกรรมการ สก.ทบ. รายงานขออนุมตั วิ งเงินกู จาก จก.สก.ทบ.
๔.๒.๕ เมื่อไดรับอนุมัติแลวกรรมการจะ ไปทํานิติกรรมจํานอง รวมกับ ผูกู ตอไป
.....................

เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกวาดวยการออมทรัพยขา ราชการกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๕๔ และ ฉบับแกไขเพิม่ เติม
๒. WWW.OOMSUB.COM
๓. บันทึก หองโฉนด กองการออมทรัพย สก.ทบ.
....................................
พ.ต.จันญะ เอี่ยมสอาด

