- สําเนาคู่ฉบับ -

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงกําหนดระเบียบการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ให้ใช้ข้อความตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วย
การดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้อ ๑๓.๓, ๑๓.๔, ๑๓.๗, ๑๓.๗.๑,
๑๓.๗.๓, ๑๓.๙ และ ๑๓.๙.๑ ต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๓.๓ กรณีกู้ในวงเงิน อทบ.ฝาก ให้ใช้เงิน อทบ.ฝาก ที่มีอยู่เป็นหลักประกันเงินกู้
ข้อ ๑๓.๔ กรณีกู้วงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๑ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๔.๑.๑ มี ผู้ ค้ํา ประกั น ซึ่ งรั บ ราชการในหน่ ว ยเดี ย วกั น
อย่างน้อย ๑ คน เข้าทําสัญญาค้ําประกันในวงเงินส่วนที่เกินเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๑.๒ ผู้ ค้ํา ประกั น ต้ องมี ร ายได้ สุ ทธิ คงเหลื อเพี ย งพอ
สําหรับการดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๑๓.๔.๒ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๓.๔.๒.๑ ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และต้ องผ่อนชําระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้มีอายุครบ ๕๙ ปีบริบูรณ์
๑๓.๔.๒.๒ ต้องมีผู้ค้ําประกัน ซึ่งรับราชการในหน่วยเดียวกัน
อย่างน้อย ๒ คน เข้าทําสัญญาค้ําประกันในวงเงินส่วนที่เกินเงิน อทบ.ฝาก
๑๓.๔.๒.๓ ผู้ค้ําประกันต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และต้องมี
รายได้สุทธิคงเหลือเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๑๓.๔.๓ ผู้ค้ําประกันสามารถทําสัญญาค้ําประกัน ให้ค้ําผู้กู้ในทุกชั้นยศ
ได้จํานวนไม่เกิน ๒ ราย
๑๓.๔.๔ การหั ก ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู้ ให้ หั ก ชํ า ระหนี้ ใ นส่ ว นที่ ไ ด้ กู้ เ งิ น
เกินจากเงิน อทบ.ฝาก เป็นอันดับแรก
๑๓.๔.๕ ผู้ ค้ํา ประกั น จะหลุ ด พ้ น จากภาระค้ํ า ประกั น ต่ อเมื่ อ ผู้ กู้ไ ด้
ชําระหนี้เงิน กู้ อทบ.บํา บัดทุกข์ ในส่วนที่กู้เงิน เกินจากเงิน อทบ.ฝาก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การค้ําประกั น
ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ค้ําประกันสามารถจะไปค้ําประกันให้กับผู้กู้เงินรายใหม่ได้

๒
ข้อ ๑๓.๗ ให้ผู้กู้เงินยื่นคําขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๔) ๒ ฉบับ หนังสือสัญญา
กู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๕) ๓ ฉบับ หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ๒ ฉบับ (กรณีที่กู้เงิน
เกินเงิน อทบ.ฝาก) ผ่านหน่วยต้นสังกัด และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารทุกฉบับ
ข้อ ๑๓.๗.๑ ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ ส่งคําขอกู้เงิน (อ.๔) และหนังสือ
สัญญาค้ําประกันเงินกู้ (กรณีที่กู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก) ให้กรมสวัสดิการทหารบก อย่างละ ๑ ฉบับ และเก็บไว้
ที่หน่วยอย่างละ ๑ ฉบับ
ข้อ ๑๓.๗.๓ ในกรณีผู้กู้ หรือผู้ค้ํา มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด กรมสวัสดิการทหารบกจะส่งคําขอกู้เงิน (อ.๔) และหนังสือสัญญากู้เงิน (อ.๕) และหนังสือสัญญา
ค้ําประกันเงินกู้ คืนหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้
ข้อ ๑๓.๙ การลงนามในสัญญากู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๕) และหนังสือสัญญา
ค้ําประกันเงินกู้ (กรณีที่กู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก)
ข้อ ๑๓.๙.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ลงนามรั บ รองลายมื อ ชื่ อผู้ ขอกู้ เ งิ น และลงนามรั บ รองลายมื อชื่ อผู้ ค้ํา ประกั น ในสั ญ ญากู้ เ งิ น และสั ญ ญา
ค้ําประกันเงินกู้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก ข้ อ ความในข้ อ ๒๑.๙.๒ ของระเบี ย บคณะกรรมการควบคุ ม การ
ดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ข้อความนี้แทน
“ข้อ ๒๑.๙.๒ ในการจัดทําบัญชีรายละเอียดประจําเดือนตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึ ง เดื อ นธั น วาคม ของทุ ก ปี ให้ ห น่ ว ยส่ ง ข้ อ มู ล การหั ก เงิ น อทบ. โดยใช้ ข้ อ มู ล การหั ก เงิ น จาก
กรมบัญชีกลาง (Text File) เพื่อเป็นหลักฐานของหน่วย และใช้ในการบันทึกปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม
ระบบงาน อทบ. เพื่อส่งให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทางสื่อคอมพิวเตอร์ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน”
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๒๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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