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เงินกู้ อทบ.บ าบดัทกุข ์
1. วัตถุประสงค์ : 

1.1 เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิำนสำมำรถเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน 
 1.2 เพื่อใหผู้้กู้ อทบ.ฝำก ได้รับเงินกู้ไปใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน  
2. ขอบเขต : 
     2.1 หลักเกณฑ์กำรกูเ้งิน อทบ.บ ำบัดทุกข ์
           2.1.1 ผู้กู้ต้องเป็นข้ำรำชกำรกองทัพบกประจ ำกำร  และมีเงิน อทบ.ฝำกไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 บำท 
      2.1.2 มีเงินได้รำยเดือนสทุธิหลังหักแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3,000 บำท 
     2.1.3 ผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน 55 ปี และต้องผ่อนช ำระให้เสร็จสิ้นก่อนอำยุครบ 59 ปีบริบรูณ์ 
     2.1.4 กรณีมีหนีเ้งินกู้ อทบ.บ ำบัดทกุข์ และผูกู้้ได้ผ่อนช ำระหนี้เงินกู้เกิน 10 งวด ตำมสัญญำแล้ว   
ประสงค์จะขอกูเ้งิน ให้เสนอเรื่องขอกู้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องช ำระหนี้เงินกู้เดมิ สก.ทบ. จะหักช ำระหนีเ้งินกู้จำกเงินกูท้ี่ขอ
กู้ใหม ่
      2.1.5 ต้องไม่มีหนีเ้งินกู้ อทบ.พิเศษ และเคหสงเครำะห์ค้ำงช ำระ  
     2.2 กำรผ่อนช ำระ 
     2.2.1 อัตรำดอกเบี้ย 5.5 ต่อปี กรณีเงินกู้ไม่ถงึ 100,000 บำทให้ช ำระเป็นงวดเดือนติดต่อกัน 48 เดือน      
      2.2.2 ขอกู้ตั้งแต่ 100,000 บำท ข้ึนไป สำมำรถผ่อนช ำระ 48 เดือน หรอื 60 เดือน โดยให้ผูกู้้ระบุงวด
ผ่อนช ำระด้วย เมื่อเสนอค ำขอกู ้
     2.2.3 กำรช ำระก่อนครบก ำหนดสัญญำ ผอ่นช ำระเกินกึ่งหนึ่งช ำระเฉพำะเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย แต่
หำกไม่เกินกึ่งหนึ่งช ำระเงินต้นคงเหลือพร้อมค่ำธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของเงินต้นคงเหลือ  
  2.2.4 ย้ำยออกนอก ทบ., ออกประจ ำกำร, ถึงแกก่รรม, ก่อนเกษียณอำยรุำชกำร 1 ปี และ ถูกสัง่พกัรำชกำรให้ช ำระ
เฉพำะเงินต้นคงเหลอืพร้อมดอกเบี้ยค้ำงช ำระตำมระยะเวลำ  
 
3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 เงิน อทบ.กู้บ ำบัดทุกข์ หมำยถึง เงินกู้ที่กู้ไปใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ โดยมเีงินออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก
ฝำกเป็นหลักประกันเงินกู้และในกรณีทีเ่งินกูอ้อมทรัพยฝ์ำก ต้องมีผู้ค้ ำประกันในส่วนทีเ่กินเงินออมทรพัย์ข้ำรำชกำร
กองทรัพย์บก 
     3.2 อ.4 หมำยถึง ค ำขอกู้เงิน 
     3.3 อ.5 หมำยถึง สัญญำกูเ้งิน  
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
     4.1 รอง.ผบ.มทบ.27  ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือของหน่วย โดยได้รับมอบอ ำนำจใหล้งนำมแทน ผบ.มทบ.27  
ตำมค ำสั่ง มทบ.27 ก ำหนด 
     4.2 นสก.มทบ.27 ผู้มีอ ำนำจลงนำม รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรบันทึกเอกสำร/เสนอเรื่องต่ำงๆ 
     4.3 เจ้ำหน้ำที่ออมทรพัย์ ผู้ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนกรมสวัสดิกำร ในกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ 
และลงบันทึก/เสนอ/บริกำร ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ อทบ. ทกุประเภท 
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5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     5.1 เจ้ำหน้ำที่รวบรวมเอกสำรพมิพ์เสนอ ผบ.มทบ.27 โดยใช้เวลำ ไม่เกิน 1 วันท ำกำร  
     5.2 สก.ทบ. ได้รับเอกสำรเรียบรอ้ยแล้ว ระยะเวลำกำรอนุมัติไม่เกิน 30 วัน  
     5.3 เมื่อ สก.ทบ. ได้อนุมัติพร้อมโอนเงินกลับมำ มทบ.27 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ออมทรัพย์ไดร้ับเอกสำรเรียบร้อยแล้ว 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแกผู่้ขอถอนเงิน จะต้องด ำเนินกำรใหเ้สร็จภำยใน 3 วันท ำกำร ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
     5.4 โทรประสำนผูกู้้ให้มำติดต่อรับเงิน แต่หำกประสำนไม่ได้ ฝกง.มทบ.27 จะด ำเนินกำรโอนเงินให้แก่ผู้ถอนเงิน
ภำยใน 7 วันท ำกำร 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
     6.1 ระเบียบคณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนกิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของกิจกำรออมทรัพย์      
ข้ำรำชกำร ทบ. พ.ศ. 2557 ลง 30 ก.ย.57 
     6.2 ระเบียบคณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนกิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของกิจกำรออมทรัพย์      
ข้ำรำชกำร ทบ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๐ ลง ๒๔ ก.ย. ๖๐ 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
     7.1 ค ำขอกู้เงิน ( อ.4 ) พิมพ์หน้ำ-หลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ ำนวน ๒ ฉบับ (เก็บไว้ที่หน่วย 1 ฉบับส่งไปที่ กอท.สก.ทบ. 1 ฉบับ ) 
     7.2 หนังสือสญัญำกูเ้งิน (อ.5) จ ำนวน 3 ฉบับ (เก็บไว้ที่หน่วย 2 ฉบับ ส่งไปที่ กอท.สก.ทบ.1 ฉบับ)  
  
 
8. เอกสารบนัทกึ 
     8.1 บัญชีรำยช่ือผู้ขอกู ้
     8.2 สมุดคุมทะเบียนกู้ อ.6 
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๑๐.มาตรฐานงาน 

     - ปฏิบัติตำมกฎ  ระเบียบ หลักเกณฑเ์กี่ยวข้อง 

 

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. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนเอกสำร 
 

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

๒. ร้อยละของข้ำรำชกำรที่มำ
ยื่นหลักฐำนเอกสำร
ประกอบกำรกู้เกิดควำมล้ำ
ช้ำ 

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

 

 

๑๒.  ภาคผนวก   - 
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