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การฝากเงิน อทบ. 

1. วัตถุประสงค์ : 
     1.1 เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถเข้าใจข้ันตอนการปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 
      1.2 เพื่อช่วยให้ข้าราชการสงักัดกองทัพบกมีเงินออม เก็บไว้ใช้ส าหรบัเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว     
  
2. ขอบเขต : 

การฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก  ระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน “ ระเบียบคณะกรรมการความคุมการ
ด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.” ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559 
 เพื่อการออมเงินส าหรับข้าราชการสังกัดกองทพับก ใหเ้ริม่ฝากเมื่อบรรจเุข้ารบัราชการ  และระงบัการฝาก
ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ป ี
     2.1 อัตราการฝากประจ า ตามช้ันยศดังนี้ 
     2.1.1 ต่ ากว่าสัญญาบัตร                      เดือนละ ๑๐๐  บาท 
  2.1.2 ช้ันนายร้อย                                เดือนละ ๒๐๐  บาท 
  2.1.3 ช้ันนายพัน                                 เดือนละ ๓๐๐  บาท 
  2.1.4 พันเอก ( พิเศษ ) ข้ึนไป                เดือนละ ๕๐๐  บาท 
     2.2 การฝากสมทบ  
  2.2.1 ใหฝ้ากเพิม่เตมิเป็นหลกัร้อยตลอดปีงบประมาณ ใหห้นว่ยหกัฝากรวมกบั อทบ.ฝากประจ าตามข้อ ๒.๑ 
  2.2.2 หน่วยเสนอรายละเอียดการฝากสมทบเพิม่ ลด เป็นรายบุคคลของก าลงัพลสง่ให้ สก.ทบ.ภายใน ก.ค.
ของทุกป ี
     2.3 ดอกเบ้ีย อทบ.ฝาก  
  2.3.1 เงิน อทบ.ฝาก คิดดอกเบี้ยให้ในอัตรา ร้อยละ 4 ต่อปี (ไม่เสียภาษีเงินได้) 

 2.3.2 การถอนดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก จะด าเนินการปลีะ 1 ครั้ง ณ สิ้นปีปฏิทิน เมือ่ผูฝ้ากได้รบัรายงาน 
สถานภาพรายบุคคลแล้วขอให้แจง้ความประสงค์ในหนังสือยืนยันการตอบรับเพื่อขอถอนดอกเบี้ย อทบ.ฝาก เพื่อสรุป
บัญชีรายช่ือผู้มีความประสงค์ขอถอนสง่ให้กรมสวัสดิการทหารบก ตั้งแต่เดอืน ก.พ.เป็นต้นไป (การถอนดอกเบี้ยเงิน 
อทบ.ฝากจะเป็นการถอนดอกเบี้ยแบบปีต่อปี ส่วนผูท้ี่ไม่ประสงค์ขอถอนดอกเบี้ยเงินฝากจะน าไปรวมเป็นเงิน อทบ.
ฝากในปีถัดไป )  การค านวณดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนระหว่างเดือน ธ.ค.ถึงวันที่ถอนดอกเบี้ย จะน าไปทบเป็นดอกเบี้ยเงิน 
อทบ.ฝาก ในปีถัดไป หากมีผูม้ีความประสงค์ขอถอนเงินดอกเบี้ย อทบ.ฝากเพิ่มเตมิ สามารถดาวน์โหลดรายช่ือผู้ขอ
ถอนดอกเบี้ยจากเว็บไซด์  www.oomsub.com.  เพื่อพมิพ์รายช่ือผู้ขอถอนได้   สก.ทบ.สง่สถานภาพเงิน อทบ.ราย
หน่วยประจ าปี ใหเ้จ้าหน้าที่ออมทรัพย์ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อลงบันทกึในสมุด อ.1  เพือ่รบัการตรวจของ จบ. 
ต่อไป  
 
3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 อทบ. หมายถึง กิจการที่ด าเนินการเกี่ยวกบัการรับ-ฝากเงิน การถอนเงิน การคิดดอกเบี้ยเงินออมทรพัย์และ
การให้กูเ้งินทุกประเภทตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3.2 อทบ.ฝาก หมายถึง จ านวนเงินที่ข้าราชการกองทพับกยินยอมให้หน่วยหกัเงินจากเงินได้รายเดือน ตามช้ันยศ
ฝากเป็นรายเดือน ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
     3.3 อทบ.ฝากสมทบ หมายถึง จ านวนเงินที่ข้าราชการกองทัพบก ฝากเพิม่ขึ้นจากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกฝาก 

 

http://www.oomsub.com/
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     3.4 อ.1 หมายถึง สมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.ประจ าตัวข้าราชการทกุคน 
     3.5 อ.2 หมายถึง ทะเบียนผู้ฝากเงิน 
     3.6 อ.3 หมายถึง บัญชีสรปุสถานภาพเงิน อทบ.ฝาก 
     3.7 อ.9 หมายถึง แบบค าร้องขอถอนเงิน อทบ.ฝาก 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
     4.1 รอง.ผบ.มทบ.27  ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือของหน่วย โดยได้รับมอบอ านาจใหล้งนามแทน ผบ.มทบ.27  
ตามค าสั่ง มทบ.27 ที่ก าหนด 
     4.2 นสก.มทบ.27 ผู้มีอ านาจลงนาม รบัรองความถูกตอ้งในการบันทึกเอกสาร/เสนอเรื่องต่างๆ 
     4.3 เจ้าหน้าที่ออมทรพัย์ ผู้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนกรมสวัสดิการ ในการด าเนินเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารต่างๆ 
และลงบันทึก/เสนอ/บริการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบั อทบ.ทุกประเภท 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     5.1 เมื่อมีข้าราชการเข้ารับราชการบรรจุใหม่ เจ้าหน้าที่จะให้ค าแนะน าข้าราชการให้น า บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือ              
บัตรประจ าตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านและส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารบัราชการ น ามาให้เพื่อท าหนังสือน าเรียน ผบ.มทบ.27  
ส่งให้ สก.ทบ. เพือ่ขอเบิก สมุด อ.1 และท าการหักเงินฝากตามข้อ 2.1 ของข้าราชการผู้นั้นในเดือนถัดไป 
     5.2 เจ้าหน้าที่จะตอ้งบันทึกในสมุดทะเบียนคุม อทบ.ฝาก อ.2 เพื่อเก็บข้อมลูไว้ 
     5.3 เมื่อได้รับสมุด อ.1 จาก สก.ทบ. เรียบร้อยแล้ว จนท. จะต้องบันทกึรายละเอียด ฝากเงินของข้าราชการผู้นั้น
ในสมุดคุม อทบ.ฝาก (อ.1) พร้อมกบัลงลายมือช่ือของ จนท. ที่บันทึกทุกๆครั้ง 
     5.4 เมื่อข้าราชการย้ายเข้า-ออก จนท. ก็จะด าเนินการจัดท าหนงัสอืโอนย้ายไปยังหน่วยใหม่ โดยเสนอน าเรียน 
ผบ.มทบ.27 โดยมี รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้ได้รบัมอบอ านาจใหล้งนามแทน โดยแนบเอกสารการโอนย้าย (บช.อ.20-1) 
และ สมุด อ.1 และสง่ไปยังหน่วยใหม่ เพือ่ให้ จนท. บันทึกเอกสารย้ายเข้า และท าการลงบันทึกในสมุดพร้อมกบั            
นสก.มทบ.27 ลงลายมือช่ือก ากับในสมุด อ.1 
     5.5 เมื่อสิ้นปปีฏิทิน จนท. จะด าเนินการคิดดอดเบี้ยเงนิฝากและลงบันทกึในสมุด อ.1 ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี  
     5.6 เมื่อได้รับรายงานสถานภาพบุคคลจาก สก.ทบ. จนท. จะแจง้ใหผู้้มรีายช่ือนั้นๆมารับเอกสารโดยยึดตาม
เอกสาร อ.3  ยืนยันความถูกต้อง พร้อมกับแจ้งความประสงค์ว่าจะถอนดอกเบี้ยเงินฝากประจ าปีหรือไม่ เพือ่รวบรวม
ส่งให้ สก.ทบ. เพือ่ด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
     5.7 เมื่อ สก.ทบ. ตอบรบัเอกสารถูกต้องแล้ว พร้อมกับโอนเงินให้ในส่วนของผู้มีความประสงค์ขอถอนดอกเบี้ย 
อทบ.ฝากประจ าปีคืนมาให้หน่วย มทบ.27 และเมื่อ ฝกง.มทบ.27 ได้รับส าเนาเอกสารขอถอนเงิน (ใบถอนเงินฝาก ) เรียบร้อย
แล้ว ต้องด าเนินการโอนจ่ายเงินให้กบัข้าราชการที่มรีายช่ือขอถอนเงิน ภายใน 3 วันท าการ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
     - ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกจิการออมทรพัย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์ ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
    7.1 สมุด อ.1 
     7.2 ใบโอนย้ายเข้า-ออก (บช.อ.20-1) 
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     7.3 ใบถอนเงินฝาก  
     7.4 แบบรายงานสถานภาพเงินฝาก (อ.3) 
     7.5 ใบโอนย้ายเข้า-ออก 
     7.6 แบบค าร้องขอถอนเงินฝาก (อ.9) 
 
8. เอกสารบนัทกึ 
     8.1 สมุด อ.1 
     8.2 ใบโอนย้ายเข้า-ออก (บช.อ.20-1) 
     8.3 ใบถอนเงินฝาก  
     8.4 แบบรายงานสถานภาพเงินฝาก (อ.3) 
     8.5 ใบโอนย้ายเข้า-ออก 
     8.6 แบบค าร้องขอถอนเงินฝาก (อ.9) 
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๑๐.มาตรฐานงาน 

     - ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๑๑.  ระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนงาน  
 

รายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ฝ่ายสวัสดิการ มทบ.๒๗ 

ล าดบั รายการ เป้าหมาย 

ตัวชี้วดั รายเดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. ก.ย. 

๑. ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ด้านเอกสาร 
 

30 วัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

๒. ร้อยละของข้าราชการที่มา
สมัครเอกสารเกิดความล่าช้า 

<5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

 

 

๑๒.  ภาคผนวก   - 

 

 

 

.............................................................................. 


