
 

 

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
สมความมุ่งหมายของทางราชการ และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  ว่าด้วย
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วยการดําเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓  บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใดๆ ในเรื่องงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกท่ีได้กําหนดไว้แล้ว  ซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ ๔ คําจํากัดความ                             
  ๔.๑  “เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก” หมายถึง เงินท่ีข้าราชการ
กองทัพบกยินยอมให้หน่วยหักจากเงินได้รายเดือนตามชั้นยศฝากไว้เป็นรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้
ในระเบียบนี้  ใช้คําย่อว่า “เงิน อทบ.ฝาก” 
  ๔.๒  “เงินฝากสมทบ” หมายถึง เงินท่ีข้าราชการกองทัพบก ฝากเพ่ิมจากเงิน     
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก 
  ๔.๓  “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทบําบัดทุกข์” หมายถึง เงินท่ี     
ให้ผู้ฝากกู้ไปเพ่ือใช้จ่ายในการดํารงชีพ โดยมีเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝากเป็นหลักประกันเงินกู้ 
และในกรณีท่ีกู้เกินเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝาก ต้องมีผู้คํ้าประกันในส่วนท่ีเกินเงินออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบกฝาก  ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์”   
  ๔.๔  “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ” หมายถึง เงินท่ีให้ผู้ฝาก   
กู้ไปเพ่ือซ้ือท่ีดิน , เพ่ือการไถ่ถอนจํานอง หรือเพ่ือใช้จ่ายในการดํารงชีพ โดยมีท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เป็นหลักประกันเงินกู้  ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.พิเศษ” 
  ๔.๕  “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทเพ่ือการเคหสงเคราะห์” 
หมายถึง เงินท่ีให้ผู้ฝากกู้ไปเพ่ือซ้ือบ้านพร้อมท่ีดิน ซ้ือห้องชุด หรือปลูกสร้างอาคารท่ีพักอาศัยในท่ีดินของ
ตนเองหรือคู่สมรส หรือกู้ไปเพ่ือการไถ่ถอนจํานอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝาก โดยมีท่ีดินพร้อมอาคารหรือ
ห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์” 
  ๔.๖ “เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทโครงการเฉพาะ” หมายถึง เงิน
ท่ีให้กู้ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติหลักการจากประธานสวัสดิการ ทบ. หรือ ประธานคณะกรรมการควบคุมการ
ดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกู้ของ  แต่ละโครงการเป็น
การเฉพาะ ใช้คําย่อว่า “เงินกู้ อทบ.โครงการเฉพาะ”  
  ๔.๗  “เงินทุนดําเนินการ” หมายถึง เงินท่ีได้มาจากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกฝาก เ งินฝากสมทบ เงินกู้ยืม เ งินสํารอง และทุนท่ีจัดสรรและสะสมไว้แต่ละปี รวมท้ัง                
เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 

( สําเนา ) 
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  ๔.๘  “หนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก” หมายถึง จํานวนเงินต้นและ
ดอกเบ้ีย ท่ีผู้กู้ส่งชําระคืนยังไม่ครบจํานวนตามสัญญากู้ยืมท่ีทําไว้กับผู้ให้กู้ 
  ๔.๙  “หนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ” หมายถึง จํานวนเงินต้น 
และดอกเบ้ียท่ีผู้กู้ไม่ส่งชําระคืนให้ตรงตามงวดชําระท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมท่ีทําไว้กับผู้ให้กู้ 
  ๔.๑๐ “หน่วย ” หมายถึง ส่วนราชการของกองทัพบกระดับกองพัน หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป  
  ๔.๑๑ “เจ้าหน้าท่ีออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก” ใช้คําย่อว่า “เจ้าหน้าท่ี อทบ.”  
หมายถึง 
   ๔.๑๑.๑  นายทหารสวัสดิการ  ตามอัตราของหน่วยนั้นๆ  
   ๔.๑๑.๒  ในกรณีท่ีไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วยแต่งต้ังนายทหาร
สัญญาบัตร  ซ่ึงมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินข้ึนรับผิดชอบหน้าท่ีกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกอีกหน้าท่ีหนึ่ง 
   ๔.๑๑.๓ สัสดีจังหวัด หรือผู้ท่ีได้รับการมอบหมาย 
 ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการ
ดําเนินงาน กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
หน้าท่ีของกรมสวัสดิการทหารบกและหน่วย 

 ข้อ ๖ กรมสวัสดิการทหารบก  มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑   ดําเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งระเบียบนี้ ตามมติคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก โดยมีกองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการ
ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติ 
  ๖.๒   ควบคุมและอํานวยการในเรื่องการรับฝากเงิน การถอนเงิน การให้กู้เงิน     
การไถ่ถอนจํานอง การตรวจสอบหนี้สิน การติดตามหนี้สิน และการจ่ายเงินทุกประเภท ในกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการกองทัพบก กับการนําส่งเงินของหน่วย และบุคคลให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
  ๖.๓   พิจารณาอนุมัติการกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทบําบัดทุกข์
ประเภทพิเศษ  ประเภทเพ่ือการเคหสงเคราะห์  และประเภทโครงการเฉพาะ   
  ๖.๔   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก   
  ๖.๕   จัดทํา และเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจําปี ของกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการของกองทัพบก ต่อคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๖.๖  ตรวจสอบ และควบคุมกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย    
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ตามมติคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
และคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกตามลําดับ  
  ๖.๗ อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ตามอัตราท่ีได้รับจาก คอทบ. 
  ๖.๘ กําหนดระเบียบปลีกย่อย เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 
 ข้อ ๗ หน่วย มีหน้าท่ีเก่ียวกับการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก  ดังต่อไปนี้ 
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  ๗.๑   แต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตร และข้าราชการภายในหน่วยเป็นเจ้าหน้าท่ี อทบ. 
รับผิดชอบกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย 
  ๗.๒   กํากับดูแล และรับผิดชอบกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และควบคุมการนําส่งเงิน อทบ.ฝาก  เงินฝากสมทบ และการชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
ทุกประเภท พร้อมเอกสารการโอนเงินและข้อมูลรายละเอียดประกอบการส่งเงินให้กรมสวัสดิการทหารบก 
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีทําการตัดจ่ายเงินเดือน 
   ๗.๓   หน่วยท่ีได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการทหารบก ให้มีอัตราลูกจ้างชั่วคราว  
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย  โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ให้เสนอขออนุมัติจ้างต่อกรมสวัสดิการทหารบก 
 

หมวด ๒ 
การฝากและถอนเงิน 

 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การฝากเงิน 
  ๘.๑  ให้เริ่มฝากต้ังแต่บรรจุเข้ารับราชการ   
  ๘.๒ อัตราการฝากเงิน ตามชั้นยศดังนี้ 
           ๘.๒.๑   ตํ่ากว่าสัญญาบัตร    เดือนละ   ๕๐  บาท 
   ๘.๒.๒   ชั้นนายร้อย เดือนละ ๑๐๐ บาท 
   ๘.๒.๓   ชั้นนายพัน เดือนละ ๒๐๐ บาท 
   ๘.๒.๔   พันเอก(พิเศษ) ข้ึนไป เดือนละ    ๓๐๐ บาท 
  ๘.๓   เงินฝากสมทบ  ให้ฝากเป็นหลักร้อยข้ึนไปตลอดปี  โดยให้หน่วยหักฝากเป็น 
รายเดือนรวมกับเงิน อทบ.ฝาก หากมีความประสงค์จะลดเงินฝากสมทบระหว่างปี  ให้หน่วยแจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือ  เพ่ือให้กรมสวัสดิการทหารบกพิจารณา 
  ๘.๔  อัตราดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก  ร้อยละ  ๔  ต่อปี 
 ข้อ ๙  การระงับฝากเงิน อทบ.  ให้ระงับการฝากเงินเม่ือผู้ฝากย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก 
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 ท่ี
หน่วยต้นสังกัดท่ีรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
   ๑๐.๒.๑ กรณีย้ายหน่วยออกนอกกระทรวงกลาโหม หากข้าราชการผู้นั้นมี
หนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท 
ของข้าราชการผู้นั้น 
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   ๑๐.๒.๒ กรณีย้ายหน่วยภายในกระทรวงกลาโหม หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้
เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ส่วน
หนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ สามารถดําเนินงานได้ดังนี้.- 
    ๑๐.๒.๒.๑ หากหน่วยต้นสังกัดใหม่ ยินยอมหักเงินชําระหนี้ราย
เดือนให้ข้าราชการผู้นั้น กรมสวัสดิการทหารบกจะถอนเงิน อทบ.ฝาก ให้หลังจากได้รับเงินชําระหนี้จากหน่วย
ต้นสังกัดใหม่ในงวดแรกเรียบร้อยแล้ว 
    ๑๐.๒.๒.๒ หากหน่วยต้นสังกัดใหม่ ไม่ยินยอมหักเงินชําระหนี้ราย
เดือนให้ข้าราชการผู้นั้น กรมสวัสดิการทหารบก สามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้ได้ 
  ๑๐.๓ กรณีออกจากประจําการ 
   ๑๐.๓.๑ ให้ผู้ฝากยื่นคําร้องขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ท่ีหน่วยต้นสังกัด ท่ีรับ
เงินเดือนครั้งสุดท้าย 
   ๑๐.๓.๒ หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก สามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ของข้าราชการผู้นั้น 
  ๑๐.๔ กรณีถึงแก่กรรม และกรณีเป็นคนสาบสูญ 
   ๑๐.๔.๑ ให้ทายาทผู้มีชื่อเป็นผู้รับเงิน อทบ.ฝาก ยื่นคําร้องขอถอนเงินท่ี
หน่วยต้นสังกัดท่ีรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
   ๑๐.๔.๒ หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ. หากข้าราชการผู้นั้น 
   
  ๑๐.๕ กรณีก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี 
   ๑๐.๕.๑  หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้  อทบ.บําบัดทุกข์ ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก หักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น 
   ๑๐.๕.๒  หากข้าราชการผู้นั้นมีหนี้ อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพ่ือการเคห-
สงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบกสามารถหักเงิน อทบ.ฝาก เพ่ือชําระหนี้ได้ หากข้าราชการผู้นั้นยินยอม 
  ๑๐.๖ กรณีถูกสั่งพักราชการ และข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ. ให้หน่วยถอนเงิน 
อทบ.ฝาก ภายในเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแต่มีคําสั่งพักราชการ เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท หากหน่วยไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้กรมสวัสดิการทหารบก ดําเนินการถอนเงิน อทบ.ฝาก ของข้าราชการผู้นั้น 
เพ่ือชําระหนี้ได้ 
  ๑๐.๗ กรณีผู้ฝากเงินมีหนี้เงินกู้ อทบ. และถูกระงับการฝากเงินตามกรณีข้อ ๙     
เกินกว่า ๓๐ วัน แล้วไม่มีผู้ยื่นคําร้องขอถอนเงิน ให้หน่วยท่ีผู้ฝากรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย ทําหลักฐานขอถอนเงิน 
อทบ.ฝาก พร้อมสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. (อ.๑) ส่งกรมสวัสดิการทหารบกโดยเร็ว เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น 
                           ๑๐.๘ เม่ือมีการระงับการฝากเงิน อทบ. หากไม่มีผู้ยื่นขอถอนเงิน เม่ือพ้นระยะเวลา 
๖๐ วัน นับแต่เหตุแห่งการระงับการฝากเงินในแต่ละกรณีแล้ว กรมสวัสดิการทหารบกมีสิทธิถอนเงินดังกล่าว 
นํามาชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ของข้าราชการผู้นั้น 
  ๑๐.๙ ให้หน่วยดําเนินการถอนเงิน อทบ.ฝาก ทันทีท่ีได้รับเรื่องขอถอนเงิน ตามข้อ 
๑๐.๑  โดยกรมสวัสดิการทหารบกจะโอนเงิน และแจ้งหนังสือการโอนเงิน ให้กับหน่วยต้นสังกัดของกําลังพล 
และเม่ือได้รับเงินเข้าบัญชีของหน่วย ให้เบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอถอนเงินภายใน ๓ วันทําการ 
  ๑๐.๑๐ หลักฐานประกอบการถอนเงิน อทบ.ฝาก มีดังนี้.- 
   ๑๐.๑๐.๑ หนังสือนําจากหน่วย 
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   ๑๐.๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอถอนเงิน 
   ๑๐.๑๐.๓ สมุด อ.๑ 
   ๑๐.๑๐.๔ อ.๙ (แบบคําร้องขอถอนเงิน อทบ.ฝาก) 
   ๑๐.๑๐.๕ คําสั่งของแต่ละกรณี  ยกเว้นกําลังพลชั้นยศพลตรีข้ึนไป ใช้สําเนา
บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ-บํานาญ  
   ๑๐.๑๐.๖ สําหรับกําลังพลท่ีมีความประสงค์ขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ก่อน
เกษียณอายุราชการ ๑ ปี  ให้ใช้คําสั่งประจํา มทบ. หรือ จทบ. หากไม่มีคําสั่งประจําให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเบ้ียหวัด บําเหน็จ-บํานาญ 
   ๑๐.๑๐.๗ กรณีมีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ ให้ทํา
หนังสือรับสภาพหนี้  ยินยอมให้กรมบัญชีกลาง หักชําระหนี้ อทบ. ก่อนจ่ายเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ-บํานาญ 
 ข้อ ๑๑ ให้ระงับการคิดดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก นับแต่มีการระงับฝากมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี  
ยกเว้นกรณีพักราชการยังคงคิดดอกเบ้ียเงินฝากตามปกติ 
 ข้อ ๑๒ การถอนดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก 
      ๑๒.๑ การถอนดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก จะดําเนินการปีละ ๑ ครั้ง ณ สิ้นปีปฏิทิน 
เม่ือผู้ฝากได้รับสถานภาพรายบุคคลแล้ว ขอให้แจ้งความประสงค์ในหนังสือยืนยันการตอบรับ  เพ่ือขอถอน
ดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก และส่งให้เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการหน่วยพิมพ์สรุปบัญชีรายชื่อผู้ท่ีมีความประสงค์จะขอถอน 
เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมสวัสดิการทหารบก  ต้ังแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป 
     ๑๒.๒ ดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก ท่ีจะถอนเป็นดอกเบ้ียท้ังจํานวนท่ีคํานวณ ณ สิ้นปี
ปฏิทินแบบปีต่อปีเพียงปีเดียว ไม่สามารถถอนดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก ของปีก่อนหน้าได้  ข้าราชการท่ีไม่มี
ความประสงค์ขอถอนดอกเบ้ีย  จะนําไปรวมเป็นเงิน อทบ.ฝาก ในปีถัดไป 
  ๑๒.๓  การคํานวณดอกเบ้ียของดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงวันท่ีถอนดอกเบ้ีย จะนําไปทบเป็นดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก ในปีถัดไป    
  ๑๒.๔  ข้าราชการท่ีมีความประสงค์จะขอถอนดอกเบ้ียเงิน อทบ.ฝาก จะต้องไม่มีหนี้
เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างชําระ หากมีการค้างชําระ กรมสวัสดิการทหารบกจะไม่ดําเนินการ
ถอนให้ เว้นแต่ขอถอนดอกเบ้ียมาเพ่ือชําระหนี้ท่ีค้าง             
 

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 ท่ีมีอยู่เป็นหลักประกันเงินกู้ 
  ๑๓.๔ กรณีกู้วงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก   
   ๑๓.๔.๑ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    ๑๓.๔.๑.๑  มีผู้คํ้าประกัน ซ่ึงรับราชการในหน่วยเดียวกันอย่างน้อย 
๑ คน เข้าทําสัญญาคํ้าประกันในวงเงินส่วนท่ีเกินเงิน อทบ.ฝาก 
    ๑๓.๔.๑.๒  ผู้คํ้าประกันต้องมีรายได้สุทธิคงเหลือเพียงพอสําหรับ
การดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท 
   ๑๓.๔.๒ กู้เกินวงเงินฝากไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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      ๑๓.๔.๒.๑  ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และต้องผ่อนชําระให้เสร็จ
สิ้นก่อนท่ีผู้กู้มีอายุครบ ๕๙ ปีบริบูรณ์ 
    ๑๓.๔.๒.๒ ต้องมีผู้คํ้าประกัน ซ่ึงรับราชการในหน่วยเดียวกัน อย่าง
น้อย ๒ คน เข้าทําสัญญาคํ้าประกันในวงเงินส่วนท่ีเกินเงิน อทบ.ฝาก 
    ๑๓.๔.๒.๓ ผู้คํ้าประกันต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และต้องมีรายได้
สุทธิคงเหลือเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท 
 
   ๑๓.๔.๓  ผู้คํ้าประกันสามารถทําสัญญาคํ้าประกัน ให้คํ้าผู้กู้ในทุกชั้นยศได้
จํานวนไม่เกิน ๒ ราย     
   ๑๓.๔.๔  การหักชําระหนี้เงินกู้ ให้หักชําระหนี้ในส่วนท่ีได้กู้เงินเกินจากเงิน 
อทบ.ฝาก เป็นอันดับแรก 
   ๑๓.๔.๕   ผู้คํ้าประกันจะหลุดพ้นจากภาระคํ้าประกันต่อเม่ือ ผู้กู้ได้ชําระหนี้
เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์  ในส่วนท่ีกู้เงินเกินจากเงิน อทบ.ฝาก เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การคํ้าประกันถือเป็นอัน
สิ้นสุด ผู้คํ้าประกันสามารถจะไปคํ้าประกันให้กับผู้กู้เงินรายใหม่ได้ 
  ๑๓.๕  กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ และผู้กู้ได้ผ่อนชําระหนี้เงินกู้เกิน ๑๐ งวด 
ตามสัญญาแล้ว ประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้ โดยไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้ 
อทบ.บําบัดทุกข์เดิมให้เสร็จสิ้น  กรมสวัสดิการทหารบกจะหักชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์เดิม จากเงินกู้ 
อทบ.บําบัดทุกข์ท่ีขอกู้ใหม่ 
  ๑๓.๖  ผู้ กู้จะต้องไม่มีหนี้ เ งินกู้ อทบ.พิเศษ หรือ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์       
ค้างชําระ เว้นแต่ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินกู้ เพ่ือชําระหนี้ อทบ.ค้างชําระก่อนจึงจะสามารถกู้ได้ 
  ๑๓.๗  ให้ผู้กู้เงินยื่นคําขอกู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๔) ๒ ฉบับ หนังสือสัญญากู้เงิน 
อทบ.บําบัดทุกข์(อ.๕) ๓ ฉบับ  หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ ๒ ฉบับ (กรณีท่ีกู้เงินเกินเงิน        
อทบ.ฝาก)  ผ่านหน่วยต้นสังกัด  และผู้ท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องลงนามในเอกสารทุกฉบับ 
     ๑๓.๗.๑  ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ ส่งคําขอกู้เงิน(อ.๔) และหนังสือสัญญา  
คํ้าประกันเงินกู้ (กรณีท่ีกู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก) ให้กรมสวัสดิการทหารบก อย่างละ ๑ ฉบับ และเก็บไว้ท่ีหน่วย
อย่างละ ๑ ฉบับ 
          ๑๓.๗.๒  ให้หน่วยต้นสัง กัดของผู้ กู้  ส่ งหนั งสือสัญญากู้ เ งิน(อ .๕)  ให้         
กรมสวัสดิการทหารบก จํานวน ๑ ฉบับ ท่ีเหลือ ๒ ฉบับ เม่ือกําลังพลได้รับเงินกู้แล้ว ให้หน่วยเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ๑ ฉบับ และให้ผู้กู้เก็บไว้ ๑ ฉบับ 
          ๑๓.๗.๓   ในกรณีผู้กู้ หรือผู้คํ้า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
กรมสวัสดิการทหารบกจะส่งคําขอกู้เงิน (อ.๔) และหนังสือสัญญากู้เงิน(อ.๕) และหนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู้  
คืนหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ 
  ๑๓.๘ กรณีผู้ กู้ มี คู่สมรส ให้ คู่สมรสลงนามเป็นพยานในหนังสือสัญญากู้เ งิน        
อทบ.บําบัดทุกข์ (อ.๕)  ท้ัง ๓ ฉบับ   
  ๑๓.๙  การลงนามในสัญญากู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์(อ.๕) และหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
เงินกู้ (กรณีท่ีกู้เงินเกินเงิน อทบ.ฝาก) 
   ๑๓.๙.๑   ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป ลงนาม
รับรองลายมือชื่อผู้ขอกู้เงิน  และลงนามรับรองลายมือชื่อผู้คํ้าประกัน ในสัญญากู้เงิน และสัญญาคํ้าประกัน
เงินกู้ 
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   ๑๓.๙.๒   ให้ผู้บังคับหน่วยต้ังแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือผู้ท่ี
ได้รับการแต่งต้ังให้ทําการแทน พิจารณาอนุมัติการกู้เงิน และลงนามในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ. 
  ๑๓.๑๐ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี 
     ๑๓.๑๑  กําหนดการผ่อนชําระหนี้ 
   ๑๓.๑๑.๑ กรณีกู้เงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ให้ชําระเป็นงวดเดือน
ติดต่อกัน ๔๘ เดือน  
   ๑๓.๑๑.๒  กรณีกู้เงินต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  ให้ผ่อนชําระหนี้เป็นงวด
เดือนติดต่อกัน ๔๘ เดือน หรือ ๖๐ เดือน  
  ๑๓.๑๒ การชําระหนี้ก่อนครบกําหนดสัญญา 
   ๑๓.๑๒.๑ กรณีท่ีผู้ กู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ มีความประสงค์ชําระหนี้เงินกู้
ก่อนครบกําหนดสัญญา ให้ชําระเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียค้างชําระตามระยะเวลา 
   ๑๓.๑๒.๒ กรณีท่ีผู้กู้เงิน อทบ.บําบัดทุกข์ ย้ายออกนอกสังกัดกองทัพบก, 
ออกจากประจําการ, ถึงแก่กรรม, เป็นคนสาบสูญ, ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี หรือถูกสั่งพักราชการ         
ให้ชําระเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียค้างชําระตามระยะเวลา   
  ๑๓.๑๓ การจ่ายเงินกู้ 
   ๑๓.๑๓.๑  กรมสวัสดิการทหารบก จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้
โดยตรง เม่ือหน่วยได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้งการโอน 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 ประเภทเพ่ือการเคห-
สงเคราะห์   
  ๑๔.๒ ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์    
ข้าราชการกองทัพบกแล้ว เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของเงินได้รายเดือน 
  ๑๔.๓  การกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษแบ่งเป็น ๒ ประเภท  
   ๑๔.๓.๑  ประเภทท่ี ๑ นําท่ีดินเป็นหลักประกันเงินกู้  
    ๑๔.๓.๑.๑  ต้องนําท่ีดินของตนเอง หรือของผู้ อ่ืนท่ีได้รับความ
ยินยอม มาเป็นหลักประกันเงินกู้  
    ๑๔.๓.๑.๒   ระยะเวลาผ่อนชําระหนี้เงินกู้ ๑๐  ปี 
   ๑๔.๓.๒ ประเภทท่ี ๒ นําท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้   
    ๑๔.๓.๒.๑  ต้องนําท่ีดินของตนเอง หรือของผู้ อ่ืนท่ีได้รับความ
ยินยอม พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้  
    ๑๔.๓.๒.๒ ระยะเวลาผ่อนชําระหนี้เงินกู้ ๑๐-๒๐ ปี โดยต้องชําระคืน
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีผู้กู้มีอายุครบ ๖๕ ปี  
    ๑๔.๓.๒.๓ ผู้กู้ต้องทําประกันอัคคีภัยไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
จํานอง โดยจํานวนเงินเอาประกันภัย  ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๗๐ ของราคาสิ่งปลูกสร้างท่ีนํามา        
จดทะเบียนจํานองไว้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยต้องระบุให้กองทัพบก เป็นผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันต้อง
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มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้กับกองทัพบก ตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดให้ทําประกันเบ้ียประกันอัคคีภัยตลอด
ท้ังสัญญาจะหักไว้จากเงินท่ีอนุมัติให้ผู้กู้ หรือจากวงเงินกู้ท่ีกรมสวัสดิการทหารบกพิจารณาเพ่ิมเติมให้  
  ๑๔.๔ กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ และผู้กู้ได้ชําระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนงวดตามสัญญา และมีความประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้โดยใช้
หลักทรัพย์เดิม และไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ ท่ีมีอยู่แล้วให้เสร็จสิ้นแต่อย่างใด กรมสวัสดิการทหารบก 
จะหักชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ เดิม จากเงินกู้ อทบ.พิเศษ ท่ีขอกู้ใหม่ 
   ๑๔.๔.๑  ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ อทบ. ค้างชําระ เว้นแต่ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินกู้
ใหม่ เพ่ือชําระหนี้ อทบ.ค้างชําระก่อน จึงจะสามารถกู้ได้ 
   ๑๔.๔.๒  วงเงินกู้จะพิจารณาอนุมัติให้ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้เดิม กรณีหลักทรัพย์
มีราคาประเมินสูงกว่ายอดเงินกู้ตามชั้นยศเดิม และภายหลังผู้กู้มียศสูงข้ึนจะพิจารณาราคาหลักทรัพย์ให้ใหม่ 
   ๑๔.๔.๓  การขอกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ ใน
ระหว่างท่ีมีการผ่อนชําระหนี้ท่ีกู้ไว้เดิมเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจํานวนงวดตามสัญญาท่ีกําหนดไว้ ให้ผู้กู้ยื่นเรื่อง
ขอกู้ท่ีหน่วยต้นสังกัดผ่านผู้บังคับหน่วย   
   ๑๔.๔.๔ การจดทะเบียนไถ่ถอนจํานอง และจํานองใหม่จะกระทําภายในวัน
เดียวกันท่ีสํานักงานท่ีดินกรุงเทพ (ท่ีดินส่วนกลาง) หรือ สํานักงานท่ีดินท่ีหลักทรัพย์ตั้งอยู่ 
  ๑๔.๕  ให้ผู้บังคับหน่วยต้ังแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป พิจารณาอนุมัติการกู้
เงินและลงนามในหนังสือคําขอกู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทพิเศษ (อ.๔)    
  ๑๔.๖  วงเงินกู้ อทบ.พิเศษ ประเภทท่ี 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 ข้ึนไป กู้ได้ไม่เกิน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๑๔.๗  วงเงินกู้ อทบ.พิเศษ ประเภทท่ี 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  พลตรีข้ึนไป  กู้ได้ไม่เกิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๑๔.๗.๗  กรณีผู้กู้ต้องการวงเงินกู้เพ่ิม เพ่ือชําระค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย และ
ค่าเบ้ียประกันชีวิต ให้กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาวงเงินกู้เพ่ิมได้ไม่เกินค่าเบ้ียประกัน 
  ๑๔.๘  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ  ๕.๕ ต่อปี 
  ๑๔.๙  ผู้กู้สามารถทําประกันชีวิต เพ่ือคุ้มครองการกู้เงิน อทบ.พิเศษ ได้  โดยจํานวน
เงินเอาประกันภัยจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้ และคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจํานอง 
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   ๑๔.๙.๑ กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องระบุให้กองทัพบก (กรมสวัสดิการ
ทหารบก) เป็นผู้รับประโยชน์ลําดับแรก และผู้เอาประกันต้องมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับกองทัพบก     
(กรมสวัสดิการทหารบก)  ตลอดระยะเวลาท่ีทําประกันชีวิต 
   ๑๔.๙.๒  เงินเบ้ียประกันท่ีผู้กู้ต้องจ่าย กรมสวัสดิการทหารบกจะพิจารณา
วงเงินกู้เพ่ิมเติมให้  
  ๑๔.๑๐ กรณีชําระหนี้ก่อนกําหนด จํานวนเงินไถ่ถอนจํานองให้ชําระเงินต้นคงเหลือ
พร้อมดอกเบ้ียค้างชําระตามระยะเวลา 
  ๑๔.๑๑ การประเมินราคาท่ีดินท่ีจะนํามาเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้พิจารณาราคา
ประเมินจากกรมท่ีดินหรือสํานักงานท่ีดินท่ีกําหนดราคาปานกลางไว้ เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  
หรือราคาประเมินท่ีคณะกรรมการตรวจสภาพท่ีดินของกรมสวัสดิการทหารบก พิจารณากําหนดราคาท่ี
เหมาะสมตามสภาพในปัจจุบัน การประเมินราคาท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใช้หลักเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  ๑๔.๑๒ การลงนามในคําขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ(อ.๔) และหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.
พิเศษ (อ.๕)   
   ๑๔.๑๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าข้ึนไปลงนาม
รับรองลายมือชื่อผู้ขอกู้เงินในคําขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ (อ.๔) 
   ๑๔.๑๒.๒ ผู้กู้เงินต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี ผู้ซ่ึงได้รับมอบอํานาจ
จากกรมสวัสดิการทหารบก ให้เป็นผู้รับจํานอง และผู้รับมอบอํานาจต้องเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ กู้เงินใน
หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.พิเศษ (อ.๕) 
  ๑๔.๑๓ กรรมการและเลขานุการ หรือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก เป็นผู้ลงนามในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.พิเศษ
(อ.๕) ในฐานะผู้ให้กู้เงินแทนกองทัพบก   
  ๑๔.๑๔ การจ่ายเงินกู้ เม่ือกรมสวัสดิการทหารบกตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว  
ผู้กู้รับเงิน ณ กรมสวัสดิการทหารบก หรือ สํานักงานท่ีดิน 
  ๑๔.๑๕ กําหนดการผ่อนชําระหนี้ เ งินกู้ระบุเป็นงวดเดือนติดต่อกันมีกําหนด             
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 
ท้ังสิ้น) 
   ๑๔.๑๖.๔ สําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.๓ ก.) 
พร้อมสารบัญจดทะเบียน ๑ ชุด 
   ๑๔.๑๖.๕  สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 
   ๑๔.๑๖.๖ รายการเดินบัญชีท่ีแสดงจํานวนเงินข้อมูลรายการฝาก-ถอน
(Statement) แสดงเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง ๖ เดือน  
   ๑๔.๑๖.๗  แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีต้ังท่ีดิน แสดงรายละเอียดเส้นทาง
คมนาคมและสถานท่ีสําคัญใกล้เคียง 
   ๑๔.๑๖.๘  สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ 



 ๑๐ 

   ๑๔.๑๖.๙  หนังสือยินยอมคู่สมรส หรือหนังสือรับรองความเป็นโสด 
   ๑๔.๑๖.๑๐ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้มีคู่สมรส)  
   ๑๔.๑๖.๑๑ กรณีนําท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้อ่ืน หรือท่ีผู้อ่ืนมีสิทธิครอบครองมาเป็นหลักประกันเงินกู้ต้องเพ่ิมหลักฐานดังนี้ 
    ๑๔.๑๖.๑๑.๑ หนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองในท่ีดิน 
    ๑๔.๑๖.๑๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้มี
สิทธิครอบครองในท่ีดิน 
    ๑๔.๑๖.๑๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้มี
สิทธิครอบครองในท่ีดิน 
   ๑๔.๑๖.๑๒ กรณีกู้เงินไปเพ่ือไถ่ถอนจํานองให้แนบสัญญาจํานองประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด 
   ๑๔.๑๖.๑๓ กรณีซ้ือท่ีดิน และนําท่ีดินแปลงนั้นเป็นหลักประกันเงินกู้ให้แนบ
สัญญาจะซ้ือจะขายประกอบเรื่อง ๑ ชุด 
   ๑๔.๑๖.๑๔ หลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีกรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ต้องนํามาประกอบ  เพ่ือความสมบูรณ์ในการขอกู้เงิน 
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 
  ๑๕.๑ ผู้กู้ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑๕.๑.๑  เป็นข้าราชการกองทัพบกประจําการ  และรับราชการมาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี  
   ๑๕.๑.๒ มีเงิน อทบ.ฝาก และผู้ กู้ต้องไม่มีหนี้ เ งินกู้ อทบ.เพ่ือการเคห-
สงเคราะห์ 
   ๑๕.๑.๓  ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ อทบ.
แล้ว เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน 
  ๑๕.๒ ต้องนําท่ีดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดท่ีมีสภาพใหม่ หรือได้รับการดูแลรักษา 
มีสภาพเหมาะสมสามารถใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยได้ 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 ข้ึนไป กู้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
        ๑๕.๓.๕   กรณีผู้กู้ต้องการวงเงินกู้เพ่ิม เพ่ือชําระค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย และ
ค่าเบ้ียประกันชีวิต ให้กรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาวงเงินกู้เพ่ิมได้ไม่เกินค่าเบ้ียประกัน 
  ๑๕.๔  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ ๕.๕ ต่อปี   
  ๑๕.๕  ผู้กู้สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑๕.๕.๑   ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดา
มารดา หรือพ่ีน้องของผู้กู้  โดยมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
   ๑๕.๕.๒  ให้ใช้สิทธิ์กู้เงินร่วมกัน  โดยการพิจารณาวงเงินกู้ของผู้กู้ และผู้กู้
ร่วมรวมกันไม่เกินราคาหลักทรัพย์ และวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
   ๑๕.๕.๓   วงเงินกู้ของผู้กู้ร่วม 



 ๑๑ 

    ๑๕.๕.๓.๑ ข้าราชการกองทัพบก วงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
    ๑๕.๕.๓.๒ ข้าราชการกู้ได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของเงินเดือน 
    ๑๕.๕.๓.๓ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท กู้ได้ไม่เกิน 
๔๐ เท่าของเงินเดือน 
    ๑๕.๕.๓.๔ อาชีพอิสระ พิจารณาจากบัญชี เ งินฝากย้อนหลัง        
๖ เดือน  ให้กู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่า ของยอดเฉลี่ยเงินฝากรายเดือน 
   ๑๕.๕.๔  ผู้กู้ร่วมจะต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าเงินได้รายเดือนสุทธิ
หลังจากหักงวดชําระหนี้เงินกู้ อทบ. แล้ว เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน   
  ๑๕.๖  ในกรณีการกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ให้หน่วยท่ียื่นคําขอกู้เงิน อทบ.    
ต้ังกรรมการพิจารณาขีดความสามารถในการผ่อนชําระ ก่อนเสนอเรื่องขอกู้ถึงกรมสวัสดิการทหารบก  
  ๑๕.๗ กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ต้องชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน
เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ ยกเว้นกรณีผู้กู้มีหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ ประสงค์จะขอกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์
ให้เสนอเรื่องขอกู้เงินใหม่ได้ โดยไม่ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษเดิมให้เสร็จสิ้น กรมสวัสดิการทหารบกจะหัก
ชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษเดิม จากเงินกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ท่ีขอกู้ใหม่ 
  ๑๕.๘  การประเมินราคาหลักทรัพย์ จะประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการ
ประเมินราคาท่ีดินจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการกู้เงิน อทบ.พิเศษ  สําหรับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างจะ
ใช้หลักเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณาวงเงินท่ีอนุมัติให้กู้ 
     ๑๕.๙  กรณีชําระหนี้ก่อนกําหนด จํานวนเงินไถ่ถอนจํานองให้ชําระเงินต้นคงเหลือ      
พร้อมดอกเบ้ียค้างชําระตามระยะเวลา 
  ๑๕.๑๐ การผ่อนชําระหนี้เงินกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์  มีระยะเวลาผ่อนชําระ
ต้ังแต่ ๑๐-๓๐ ปี นับอายุของผู้กู้เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องชําระคืนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีผู้กู้มีอายุครบ ๖๕ ปี   
           ๑๕.๑๑  กรณีกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ผู้กู้ต้องทําประกันอัคคีภัยไว้ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาจํานอง โดยจํานวนเงินเอาประกัน ต้องมีมูลค่าไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๗๐ ของราคาอาคารหรือ
ห้องชุดท่ีนํามาจดทะเบียนจํานองไว้  
    ๑๕.๑๑.๑ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยต้องระบุให้กองทัพบก (กรมสวัสดิการ
ทหารบก) เป็นผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันอัคคีภัยต้องมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้กับกองทัพบก (กรม
สวัสดิการทหารบก) ตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดให้ทําประกัน 
    ๑๕.๑๑.๒ เงินเบ้ียประกันท่ีผู้กู้ต้องจ่าย  กรมสวัสดิการทหารบก จะหักจาก
ยอดวงเงินกู้ตามชั้นยศ หรือพิจารณาวงเงินกู้เพ่ิมได้ไม่เกินค่าเบ้ียประกัน 
  ๑๕.๑๒ กรณีกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์  ผู้ กู้สามารถทําประกันชีวิตเพ่ือ
คุ้มครองการกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ได้  โดยจํานวนเงินเอาประกันจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้ 
และคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจํานอง 
    ๑๕.๑๒.๑ กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องระบุให้กองทัพบก(กรมสวัสดิการ
ทหารบก) เป็นผู้รับประโยชน์ลําดับแรก และผู้เอาประกันต้องมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับกองทัพบก   
(กรมสวัสดิการทหารบก) ตลอดระยะเวลาท่ีทําประกันชีวิต 
    ๑๕.๑๒.๒ เงินเบ้ียประกันท่ีผู้กู้ต้องจ่าย  กรมสวัสดิการทหารบกจะอนุมัติ
ยอดวงเงินเพ่ิมเติม จากวงเงินท่ีอนุมัติให้กู้  
  ๑๕.๑๓  การจ่ายเงินกู้ 



 ๑๒ 

    ๑๕.๑๓.๑  กรณีปลูกสร้างอาคารจะจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ตามงวดงานใน
อัตราส่วน ๒:๑:๑ ของยอดเงินท่ีอนุมัติให้กู้และเม่ือได้จดทะเบียนจํานองแล้ว  โดยจะจ่ายในแต่ละงวดตามงาน
การก่อสร้างดังนี้ 
      ๑๕.๑๓.๑.๑ งวดท่ี ๑  จ่ายเม่ืองานก่อสร้างเทคานคอดิน และ
ต้ังเสาแล้วเสร็จ 
     ๑๕.๑๓.๑.๒ งวดท่ี ๒ จ่ายเ ม่ืองานก่อสร้าง ต้ังวงกบประตู
หน้าต่าง งานพ้ืน งานผนัง และงานหลังคาแล้วเสร็จ 
     ๑๕.๑๓.๑.๓ งวดท่ี ๓ จ่ายเม่ืองานก่อสร้างตามแบบระบบ
ประปา ไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่อาศัย รวมท้ังมีหลักฐานทะเบียนบ้านเรียบร้อย 
    ๑๕.๑๓.๒ กรณีซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด จะจ่ายให้ต่อเม่ือได้       
จดทะเบียนจํานองเรียบร้อยแล้ว 
  ๑๕.๑๔  การรับเงินกู้ 
   ๑๕.๑๔.๑  การรับเงินกู้ ตามข้อ ๑๕.๑๓.๑ ให้รับได้ท่ีกรมสวัสดิการ
ทหารบก 
   ๑๕.๑๔.๒  การรับเงินกู้ ตามข้อ ๑๕.๑๓.๒ เม่ือได้ดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์การซ้ือขาย และกรมสวัสดิการทหารบกได้รับจดทะเบียนจํานองแล้ว ให้นําเงินไปจ่ายให้กับ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ขาย ณ สํานักงานท่ีดิน แต่ในกรณีมีผู้ซ้ือหลายรายจากผู้ขายคนเดียวกัน กรมสวัสดิการ
ทหารบกได้รับจดทะเบียนจํานองแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมสวัสดิการทหารบก ท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินให้
ผู้ขาย ณ กรมสวัสดิการทหารบกก็ได้ 
  ๑๕.๑๕ หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แต่ไม่ได้ระบุไว้ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์การ   
กู้เงิน อทบ.พิเศษ 
  ๑๕.๑๖ หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 
   ๑๕.๑๖.๑ หนังสือนําจากหน่วย 
   ๑๕.๑๖.๒ คําขอกู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ (อ.๔) ๒ ฉบับ 
   ๑๕.๑๖.๓  หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ (อ.๕) ๓ ฉบับ  
(ไม่ต้องลงข้อความใดๆ ท้ังสิ้น) 
   ๑๕.๑๖.๔  สําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.๓ ก.) 
พร้อมสารบัญจดทะเบียน ๑ ชุด และหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสมุดเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
(กรณีคู่สมรสหรือบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้กู้ใช้สิทธิกู้ร่วมกัน) 
   ๑๕.๑๖.๕ กรณีปลูกสร้างอาคาร ต้องแนบแบบการก่อสร้างอาคารประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด โดยมีวิศวกรและสถาปนิกของฝ่ายปกครองท้องท่ี(ในเขตเทศบาล) รับรองแบบ หากอยู่นอกเขต
เทศบาลผู้รับรองแบบต้องมีใบรับรองการประกอบอาชีพของสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย 
   ๑๕.๑๖.๖ กรณีปลูกสร้างอาคารในท่ีดินซ่ึงคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครอง ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้นําท่ีดินมาจํานองประกอบเรื่อง 
   ๑๕.๑๖.๗ สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และของผู้กู้ร่วม 
   ๑๕.๑๖.๘ รายการเดินบัญชีท่ีแสดงจํานวนเงินข้อมูลรายการฝาก-ถอน
(Statement) แสดงเงินเดือนของผู้กู้ และของผู้กู้ร่วม ย้อนหลัง ๖ เดือน  
   ๑๕.๑๖.๙ แผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณท่ีต้ังท่ีดินแสดงรายละเอียดเส้นทาง
คมนาคม และสถานท่ีสําคัญใกล้เคียง 
   ๑๕.๑๖.๑๐ หนังสือยินยอมของคู่สมรส หรือหนังสือรับรองความเป็นโสด 
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   ๑๕.๑๖.๑๑ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้มีคู่สมรส) 
   ๑๕.๑๖.๑๒ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้  และของผู้กู้ร่วม 
   ๑๕.๑๖.๑๓ กรณีซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และนําท่ีดินพร้อมอาคาร
หรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้แนบสัญญาจะซ้ือจะขายประกอบเรื่อง ๑ ชุด 
   ๑๕.๑๖.๑๔ กรณีกู้เงินไปเพ่ือไถ่ถอนจํานอง ให้แนบสัญญาจํานองประกอบ
เรื่อง ๑ ชุด 
   ๑๕.๑๖.๑๕ หนังสือยินยอมการเอาประกันอัคคีภัย 
   ๑๕.๑๖.๑๖ กรณีการก่อสร้างอาคารท่ีต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ
ท้องท่ี ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างแนบประกอบเรื่อง 
   ๑๕.๑๖.๑๗ หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีกรมสวัสดิการทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรมีเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการกู้เงินเฉพาะราย 
 ข้อ ๑๖ หากการพิจารณาเงินได้รายเดือนแล้วเหลือไม่ถึงหนึ่งในสาม ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก สามารถหักเงินกู้ใหม่ เพ่ือชําระหนี้เงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ และ อทบ.พิเศษ เดิมได้  
 ข้อ ๑๗ การชําระหนี้เงินกู้ อทบ.  
  ๑๗.๑   กรมสวัสดิการทหารบกจะส่งเอกสารแจ้งกําหนดการหักเงินไปถึงหน่วยก่อน
งวดชําระงวดเดือนแรกท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงิน อทบ. 
  ๑๗.๒   ให้หน่วยหักเงินชําระติดต่อกันตามงวดเดือนท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้เงิน 
อทบ. โดยยินยอมให้หน่วยหักเงิน อทบ. เป็นอันดับแรก หากหน่วยหักเงินส่งชําระหนี้เงินกู้ไม่ทันอันเป็นผลจาก
ความจําเป็นทางธุรการ  ให้ผู้กู้นําส่งโดยตรงต่อกรมสวัสดิการทหารบก โดยมีหนังสือนําหน่วย 
  ๑๗.๓   หากผู้กู้ไม่ชําระหนี้เงินกู้ตามสัญญา จะต้องชําระควบในงวดชําระถัดไป 
พร้อมดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีค้างชําระ  
  ๑๗.๔   กรณีผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ จะต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.   
ท้ังจํานวนให้เสร็จสิ้นก่อน  หากออกจากราชการโดยเกษียณอายุราชการให้นําเงิน อทบ.ฝาก ชําระหนี้เงินกู้ท่ีมี
อยู่ท้ังจํานวน หากชําระได้ไม่ครบท้ังจํานวน ผู้กู้ต้องมาทําสัญญารับสภาพหนี้ตามท่ีกรมสวัสดิการทหารบก
กําหนด 
 ข้อ ๑๘ การค้างชําระหนี้เงินกู้ อทบ. อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 
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การไถ่ถอนจํานอง 
 ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์การไถ่ถอนจํานอง 
  ๑๙.๑ ต้องชําระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ หรือ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ครบตาม
จํานวนท่ีระบุไว้ในสัญญากู้ 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 
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    ๑๙.๓.๑.๑  สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้าน 
    ๑๙.๓.๑.๒  หนังสือสัญญากู้เงิน อทบ.(อ.๕)  ตามประเภทการ    
กู้เงินและสัญญาจํานองท่ีดิน(ทด.๑๕) ถ้ามี 
   ๑๙.๓.๒   การไถ่ถอนจํานองโดยทายาทของผู้จํานอง 
    ๑๙.๓.๒.๑  สําเนาใบมรณะบัตร 
    ๑๙.๓.๒.๒  สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ทายาทท่ีขอไถ่ถอนจํานอง  
    ๑๙.๓.๒.๓  สําเนาหนังสือรับรองการเป็นทายาท (ปค.๑๔) 
    ๑๙.๓.๒.๔  กรณีมีทายาทหลายคน ให้ทายาททุกคนท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้านแนบเรื่องให้ความยินยอม
แก่ทายาทท่ีเป็นตัวแทนขอไถ่ถอนจํานอง 
   ๑๙.๓.๓   การไถ่ถอนจํานองโดยผู้จัดการมรดก 
     ๑๙.๓.๓.๑  สําเนาคําสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก 
    ๑๙.๓.๓.๒  สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้าน ของ
ผู้จัดการมรดก 
   ๑๙.๓.๔   การไถ่ถอนจํานองโดยผู้รับมอบอํานาจ 
    ๑๙.๓.๔.๑  ให้ใช้แบบพิมพ์หนังสือมอบอํานาจของกรมท่ีดิน 
    ๑๙.๓.๔.๒  กรณีผู้ มอบอํานาจ เ ป็น ข้าราชการกองทัพบก
ประจําการจะต้องมีหนังสือ หรือวิทยุจากหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้เงิน อทบ. ระบุข้อความให้แจ้งชัดถึงชื่อผู้มอบ
อํานาจ และชื่อผู้รับมอบอํานาจให้เป็นตัวแทน  
    ๑๙.๓.๔.๓  บัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อํานาจ และผู้รับมอบอํานาจให้เป็นตัวแทน 
  ๑๙.๔   การไถ่ถอนจํานอง จะต้องมีหนังสือหรือวิทยุจากหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ ระบุ
ข้อความให้แจ้งชัดแนบเรื่องด้วยทุกครั้ง 
  ๑๙.๕   ในกรณีท่ีผู้กู้ถึงแก่กรรม หรือเป็นบุคคลสาบสูญ  หากทายาทมาชําระหนี้และ
ไถ่ถอนจํานองให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๔ เดือน นับแต่วันท่ีผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือนับแต่วันท่ีศาลมีคําสั่งให้เป็นบุคคล
สาบสูญ หรือภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องชําระเงินดอกเบ้ียท่ีค้าง 

 
หมวด ๕ 

การนําส่งเงิน อทบ. 
 ข้อ ๒๐ การส่งเงิน อทบ.ฝาก และการส่งชําระคืนเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ของหน่วยใน
กองทัพบกท่ีจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๐.๑  ก่อนถึงกําหนดวันจ่ายเงินเดือน ๗ วันทําการ ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ.ของหน่วย
ในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก,  หน่วยท่ีเบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และหน่วยท่ีไม่ได้เบิก
เงินจากคลังและกรมการเงินทหารบก จัดทําบัญชีรายละเอียดรายชื่อ และจํานวนเงิน อทบ.ฝาก , เงินกู้ อทบ.
บําบัดทุกข์ , เงินกู้ อทบ.พิเศษ และเงินกู้ อทบ.เพ่ือการเคหสงเคราะห์ โดยแยกแต่ละรายการให้ชัดเจนอย่างละ 
๓ ชุด ตามแบบท่ีกําหนด  ส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วย หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของแผนกสัสดีจังหวัด ๒ ชุด 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด เม่ือสํานักงานการเงินของหน่วย หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของแผนกสัสดีจังหวัดได้
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ส่งบัญชีรายละเอียดดังกล่าวคืนต่อเจ้าหน้าท่ี อทบ. ของหน่วย ๑ ชุด เพ่ือท่ีจะได้
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ดําเนินการส่งให้ กรมสวัสดิการทหารบก โดยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ภายในวันสิ้นเดือน ส่วนอีก ๑ ชุด ให้
สํานักงานการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของแผนกสัสดีจังหวัด ของหน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒๐.๒  การนําส่งเงิน อทบ.ฝาก และเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ต่อกรมสวัสดิการ
ทหารบก ให้สํานักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจากกรมการเงินทหารบก และหน่วยท่ีเบิกเงิน
จากคลังในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการ โดยสํานักงานการเงินของหน่วยท่ีไม่ได้เบิกเงินจากคลังและ กรมการ
เงินทหารบก ต้องจัดทําใบนําส่งเงิน (กง.๔) พร้อมกับแยกแสดงรายการและจํานวนเงินของเงิน อทบ.ฝาก, 
เงินกู้ อทบ. แต่ละประเภท ไว้ในใบนําส่งเงิน(กง.๔) แล้วส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลาง ท่ีเบิก
เงินจากกรมการเงินทหารบก และหน่วยท่ีเบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคภายในวันจ่ายเงินเดือน เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป        
  ๒๐.๓ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจํานวนข้าราชการ และสํานักเบิกเงินเดือนใหม่ให้
สํานักงานการเงินของหน่วย และหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของแผนกสัสดีจังหวัดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบันทึก
รายละเอียดนั้นไว้ในบัญชีรายละเอียดตามท่ีเจ้าหน้าท่ี อทบ. จัดทําตามข้อ ๒๐.๑ แล้วส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ี อทบ.
ของหน่วยนั้น เพ่ือดําเนินการส่งให้กรมสวัสดิการทหารบก ภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๒๐.๑  
  ๒๐.๔  การนําส่งเงินของหน่วยในกองทัพบก ท่ีจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง  ให้กับ  
กรมสวัสดิการทหารบก  ให้ถือปฏิบัติตามท่ีกรมสวัสดิการทหารบกกําหนด 
   ๒๐.๔.๑ หน่วยในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก และหน่วยท่ี
เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคนําส่งเงิน อทบ.ฝากและเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้กรมสวัสดิการทหารบก ผ่าน
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สาขาท่ีหน่วยใช้บริการ 
   ๒๐.๔.๒ ให้หน่วยผู้ส่งเงินสําเนาเอกสารโอนเงินฉบับท่ีธนาคารรับรองให้กรม
สวัสดิการทหารบก ๑ ชุด พร้อมบัญชีรายละเอียดการส่งเงินประจํางวด 
  ๒๐.๕  เม่ือกรมสวัสดิการทหารบกได้รับเงินจากหน่วยในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจาก 
กรมการเงินทหารบก และหน่วยท่ีเบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และบัญชีรายละเอียดตามข้อ ๒๐.๑ จาก
เจ้าหน้าท่ี อทบ.ของหน่วย ให้เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องให้หน่วยในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจาก 
กรมการเงินทหารบก และหน่วยท่ีเบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคทราบ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงิน 
  ๒๐.๖ การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับ-จ่าย และการนําส่งเงิน อทบ.ทุกประเภท   
ให้หน่วยในส่วนกลางท่ีเบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก, หน่วยท่ีเบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค และหน่วยท่ี
ไม่ได้เบิกเงินจากคลังและกรมการเงินทหารบก แยกบัญชีเป็นแต่ละประเภทโดยสอดคล้องกับรายละเอียดท่ี
เจ้าหน้าท่ี อทบ. ได้จัดทําข้ึนตามข้อ ๒๐.๑  โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการจัดทําบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วย
ในกองทัพบก ตามผังบัญชีมาตรฐาน และฉบับท่ีแก้ไข 

 
หมวด ๖ 

เจ้าหน้าท่ี อทบ. 
 ข้อ ๒๑  เจ้าหน้าท่ี อทบ. มีหน้าท่ีดังนี้ 
  ๒๑.๑ ควบคุมและปฏิบัติงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย     
ให้เป็นไปตามระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงของ คอทบ. ตลอดจนประกาศและคําแนะนําของกรมสวัสดิการทหารบก 
  ๒๑.๒ เป็นท่ีปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ให้คําแนะนําแก่
ข้าราชการภายในหน่วยเก่ียวกับกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ตามระเบียบนี้ 
  ๒๑.๓ ประสานงานกับกรมสวัสดิการทหารบกอย่างใกล้ชิด เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างหน่วย 



 ๑๖ 

  ๒๑.๔   จัดทําสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) ประจําตัวข้าราชการภายในหน่วยทุกคน 
ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ ให้ทําใบเบิก(ทบ.๔๐๐-๐๐๖) พร้อมสําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการสําเนาบัตรประจําตัว
ข้าราชการท่ีมีหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือนําของหน่วยเสนอกรมสวัสดิการ
ทหารบก เพ่ือขอเบิกสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) 
  ๒๑.๕  กรณีสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑)  บันทึกรายการเต็ม  ชํารุด หรือสูญหาย ให้
หน่วยผู้เบิกทําหนังสือนําหน่วยพร้อมท้ังใบเบิก(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 ตามท่ีได้หักเงิน อทบ.ฝาก ไว้ทุกเดือน  
  ๒๑.๗  ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ. ของหน่วย ทําการสํารวจ
ยอดเงิน อทบ.ฝาก และเงินฝากสมทบของข้าราชการในหน่วย เพ่ือเตรียมไว้ตรวจความถูกต้องกับข้อมูลท่ี       
กรมสวัสดิการทหารบกจัดส่งให้ 
  ๒๑.๘   ในเดือนกันยายนของทุกปี ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๘.๑  กรมสวัสดิการทหารบกจะจัดทําบัญชีรายละเอียดการต้ังยอดเงิน   
อทบ.ฝาก ประจําปีถัดไปส่งให้หน่วย โดยใช้ข้อมูลเดือนสิงหาคมเป็นฐานข้อมูล ส่งให้หน่วยตรวจสอบ และแก้ไข
รายการเปลี่ยนแปลงเงินฝากประจําตามชั้นยศ และเงินฝากสมทบใหม่ของข้าราชการ ทบ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล     
การฝากเงินในปีต่อไป โดยหน่วยส่งข้อมูลท่ีแก้ไขให้กรมสวัสดิการทหารบก ภายในสิ้นเดือนตุลาคม เพ่ือให้      
กรมสวัสดิการทหารบก บันทึกข้อมูลการต้ังยอดเงินฝากประจํา และเงินฝากสมทบของปีต่อไปลงในโปรแกรม
ระบบบริหารกิจการออมทรัพย์ 
   ๒๑.๘.๒  กรมสวัสดิการทหารบกจะจัดทํารายงานสรุปลูกหนี้รายบุคคล     
โดยใช้ข้อมูลเดือนสิงหาคมเป็นฐานข้อมูล ส่งให้หน่วยตรวจสอบ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒๑.๙   ในเดือนมกราคมของทุกปี ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๒๑.๙.๑  เจ้าหน้าท่ี อทบ. ของหน่วย จะต้องจัดพิมพ์บัญชีรายละเอียดการ 
ฝากเงินและการกู้เงิน อทบ.ทุกประเภท จํานวน ๒ ชุด ส่งให้สํานักงานการเงินของหน่วย ๑ ชุด เก็บไว้ท่ี         
ฝ่ายสวัสดิการของหน่วย ๑ ชุด 
   ๒๑.๙.๒  ในการจัดทําบัญชีรายละเอียดประจําเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง 
เดือนธันวาคม ของทุกปี ให้หน่วยจัดทําเป็นบัญชีรายละเอียดเพ่ิม-ลด เพ่ือเป็นหลักฐานของหน่วย และใช้ในการ
บันทึกปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบงาน อทบ. เพ่ือส่งให้กรมสวัสดิการทหารบกทางสื่อคอมพิวเตอร์ภายใน   
วันสิ้นเดือน 
   ๒๑.๙.๓ การตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากของข้าราชการ ระหว่างหน่วยกับ
กรมสวัสดิการทหารบก  โดยทําการตรวจสอบทุกสิ้นปีปฏิทิน ดังนี้.- 
    ๒๑.๙.๓.๑ กรมสวัสดิการทหารบกจะจัดส่งบัญชีสรุปสถานภาพ
เงิน อทบ.ฝาก รายบุคคล ส่งให้หน่วยทําการตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.  กรณียอดเงิน
ดังกล่าวถูกต้องตรงกันให้นําดอกเบ้ีย และยอดยกไปของบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.ฝากรายบุคคลบันทึก  ลงใน
สมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. และถ้ายอดเงินฝากท่ียกมาจากปีท่ีแล้วและเงินฝากระหว่างปีไม่ถูกต้อง  ให้ทําหนังสือขอ
แก้ไขพร้อมส่งสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. เสนอกรมสวัสดิการทหารบกภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับบัญชีสรุป
สถานภาพเงิน อทบ.ฝากรายบุคคล 
      ๒๑.๙.๓.๒  กรมสวัสดิการทหารบกจะจัดส่งบัญชีสถานภาพและ
รายการเคลื่อนไหวเงิน อทบ. ให้กับข้าราชการกองทัพบกเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบสถานภาพ ยศ ชื่อ สกุล 



 ๑๗ 

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขลงในส่วนล่างของสถานภาพเงิน อทบ. และส่งให้เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการหน่วยรวบรวม 
และส่งคืนให้กับกรมสวัสดิการทหารบก เพ่ือแก้ไขข้อมูลต่อไป 
  ๒๑.๑๐ กรณีขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ให้ตรวจสอบยอดเงินฝากและคํานวณดอกเบ้ียตาม
หลักเกณฑ์ ตรวจสอบหนี้สินจากการกู้เงิน อทบ. เพ่ือหักชําระหนี้ก่อนการจ่ายเงิน เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้
เสนอรายงานพร้อมหลักฐานไปท่ีกรมสวัสดิการทหารบก เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติสั่งจ่ายเงินไปให้หน่วย
ดําเนินการจ่ายเงิน อทบ.ฝาก ให้แก่ผู้ขอถอนเงินฝากคืนต่อไป 
  ๒๑.๑๑ ตรวจสอบการกู้เงิน อทบ. จากหลักฐานของผู้ กู้เงิน ตรวจสอบหลักเกณฑ์   
การกู้เงิน เม่ือเห็นว่าถูกต้องและมีสิทธิกู้เงินได้ ให้เสนอรายงานขออนุมัติผู้บังคับหน่วย และเสนอเรื่องถึง        
กรมสวัสดิการทหารบก   
  ๒๑.๑๒ การดําเนินการจ่ายเงินกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ 
   ๒๑.๑๒.๑ เม่ือหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้ง
การโอนเงินของกรมสวัสดิการทหารบก  ให้ตรวจสอบหลักฐาน และจ่ายเงินให้กับผู้กู้  พร้อมกับส่งมอบสัญญา
เงินกู้ (อ.๕) ให้กับผู้กู้เก็บไว้ ๑ ฉบับ 
   ๒๑.๑๒.๒ สํานักงานการเงินหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วย เม่ือได้รับ
หลักฐานจากเจ้าหน้าท่ี อทบ.  ดําเนินการขออนุมัติผู้บังคับหน่วยเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้กับผู้กู้ในกรณีท่ีผู้กู้ไม่สามารถ
มารับเงินด้วยตนเอง ผู้กู้จะต้องทําหลักฐานใบมอบฉันทะให้รับเงินแทนตนด้วย 
   ๒๑.๑๒.๓ การจ่ายเงินของสํานักงานการเงินของหน่วยและหรือเจ้าหน้าท่ี 
การเงินของแผนกสัสดีจังหวัดให้กับผู้กู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ใช้ใบสรุปการจ่ายเงิน (กง.๑๓) และสัญญากู้เงิน   
อทบ.(อ.๕) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
  ๒๑.๑๓ จัดทําและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงินในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้(อ.๖) แต่ละประเภท
ของการกู้เงิน อทบ. โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และตํ่ากว่าสัญญาบัตร 
  ๒๑.๑๔  ตรวจสอบผลการชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ของข้าราชการในหน่วย
ตามท่ีเสนอให้ฝ่ายการเงินของหน่วยหักเงิน โดยนําลงทะเบียนคุมลูกหนี้(อ.๖) หากไม่ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อท่ี
เสนอฝ่ายการเงินของหน่วยหักเงิน ให้ทํารายงานผู้บังคับบัญชาหน่วย เพ่ือแจ้งผลให้กรมสวัสดิการทหารบก  
  ๒๑.๑๕ เม่ือข้าราชการกองทัพบกย้ายสังกัดไปหน่วยอ่ืน ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ.ของหน่วย
ต้นสังกัดเดิม ดําเนินการดังนี้ 
   ๒๑.๑๕.๑ ตรวจสอบการบันทึกสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ    
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
การเปลี่ยนแปลงท้ังหน่วยเดิมและหน่วยใหม่ 
  ๒๑.๑๖  เม่ือข้าราชการ ทบ. ย้ายเข้าหน่วยใหม่  ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ.ของหน่วยใหม่ตรวจ
รับเอกสาร และดําเนินการตามข้อ ๒๑.๑๕ และให้เสนอรายงานถึงผู้บังคับหน่วย เพ่ือสั่งหักเงินชําระหนี้เงินกู้ 
อทบ. ให้ทันตามงวดชําระโดยต่อเนื่อง ถ้าหักไม่ทันให้ควบ ๒ งวด จนกว่าจะตรงตามเดือนในงวดชําระนั้นๆ 



 ๑๘ 

  ๒๑.๑๗  ในกรณีผู้กู้เงิน อทบ.ขาดการชําระหนี้ในเดือนใด ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ. บันทึกลง
ในบัญชีรายละเอียดการหักเงินชําระหนี้เงินกู้ อทบ.ประจําเดือน และให้รายงานผู้บังคับหน่วยพิจารณาหักเงิน
ชําระหนี้ ตามเง่ือนไขท่ีกรมสวัสดิการทหารบกกําหนด ในแต่ละประเภทเงินกู้ และแจ้งผลให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก ทราบทันที 
  ๒๑.๑๘  ในกรณีย้ายหน่วยหลังจากยื่นคําขอกู้ อทบ.บําบัดทุกข์ไว้  ถ้ากรมสวัสดิการ
ทหารบกได้โอนเงินไปจ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี อทบ.ต้นสังกัดเดิม ส่งเงินคืนกรมสวัสดิการทหารบก ในทันที 
  ๒๑.๑๙  เสนอขออนุ มัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบั ติหน้าท่ีเก่ียวกับการ        
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกของหน่วย  ตามท่ีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ประจําปี จากกรมสวัสดิการทหารบก 
 ข้อ ๒๒  ให้ใช้แบบพิมพ์สําหรับกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกตามรายละเอียด     
แบบพิมพ์ตามท่ีกรมสวัสดิการทหารบกกําหนด  
 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี                กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      พลโท 
               ( สุชาติ   หนองบัว ) 
 

                     ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกําลังพล/ประธานกรรมการ 
                  ควบคุมการดําเนินงาน กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
       
สํานักงานเลขานุการฯ 
 
 

พ.ท.    ร่าง  ก.ย.๕๗ 
ส.อ.หญิง   พิมพ/์ทาน ก.ย.๕๗ 
 ( ณรรฐวรรณ  พิบูลย์ ) 
พ.อ.    ตรวจ  ก.ย.๕๗ 
พล.ต.    ตรวจ  ก.ย.๕๗ 

สําเนาถูกต้อง 

 พ.ท. ภวัต   มูลเสนา  
         หน.สก.ทบ. 
          ๓ ต.ค.๕๗ 

สุชาติ   หนองบัว ( ลงชื่อ ) 
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๓๐ 


