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เงินกู้ อทบ.พิเศษ 
1. วัตถุประสงค์ : 
     1.1 เพื่อใหผู้้ปฏิบัตงิำนสำมำรถเข้ำใจข้ันตอนกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมขั้นตอน 
     1.2 เพื่อช่วยเหลอืข้ำรำชกำรกองทพับกทีฝ่ำกเงิน อทบ. ให้มีที่ดินหรือบ้ำนพกัอำศัยเป็นของตนเอง หรือเพื่อแบง่เบำ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ  
2. ขอบเขต : 
     2.1 ผู้กู้ต้องเป็นข้ำรำชกำรกองทัพบกประจ ำกำร มีอำยุไม่เกิน ๕๕ ป ี
     2.2 ผู้ยื่นกู้มีเงินได้รำยเดือนสทุธิหลังหักแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 และต้องไม่มหีนี้เคหสงเครำะห ์
     2.3 ต้องน ำที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ ( ประเภทที่ 2 ที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง ) 
     2.4 ถ้ำมีหนี้ อทบ.พิเศษเดิม ช ำระหนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 สำมำรถขอยื่นกู้ได้โดยใช้หลกัทรพัย์เดิม และไม่
ต้องช ำระหนีเ้งินกู้เดิม สก.ทบ.จะหกัจำกวงเงินที่ขอยื่นกู้ใหม่ 
     2.5 กำรประเมินรำคำที่ดนิทีม่ำเป็นหลกัประกันเงินกู้ให้พจิำรณำรำคำประเมนิ ตรวจสภำพที่ดินแต่ไมม่หีลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด  
     2.6 อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 ต่อปี ช ำระหนี้ก่อนก ำหนด ค ำนวณเฉพำะเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยค้ำง
ช ำระตำมระยะเวลำ 
     2.7 เลือกท ำประกันชีวิต และประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองยอดวงเงินกู้ โดย สก.ทบ.จะอนุมัติยอดวงเงินค้ ำประกัน            
เพิ่มเตมิจำกยอดวงเงินกู้ที่อนมุัติให ้
     2.8 กำรหักเงิน  จะหักตำมที่ระบุในสญัญำกูเ้งิน อ.๕ สก.ทบ. จะแจง้ก ำหนดกำรหักเงินไปทีห่น่วยก่อนก ำหนด
ช ำระเงินงวดแรกทีร่ะบุใน อ.๕ 
     2.9 หำกส่งหกัไม่ทัน ใหผู้้กู้น ำสง่เงินตรงต่อ สก.ทบ. 
     2.10 ระยะเวลำผ่อนช ำระ 10-20 ปี โดยต้องช ำระใหแ้ล้วเสร็จก่อนทีผู่้กู้มอีำยุครบ 65 ปี 
     2.11 กำรจดทะเบียนไถ่ถอนจ ำนองกำรจ ำนองใหม่จะกระท ำภำยในวันเดียวกันที่ส ำนักงำนที่ดินกรุงเทพฯ (ที่ดินส่วนกลำง)           
หรือส ำนักงำนที่ดินทีห่ลักทรพัย์ต้ังอยู ่
     2.12 กรณีผู้กู้ต้องกำรวงเงินกูเ้พิ่มเพื่อช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย ให้กรมสวัสดิกำรพิจำรณำวงเงินกู้เพิ่มให้ได้ไม่เกิน
ค่ำเบี้ยประกัน 
     2.13 กำรจ่ำยเงินกู้  จะจ่ำยใหเ้มื่อจดทะเบียนจ ำนอง และ สก.ทบ.ตรวจสอบหลกัฐำนเรียบร้อยแล้วให้ผู้กูม้ำรบั
เงินที่ สก.ทบ.เท่ำนั้น 
     2.14 กำรผ่อนช ำระหนี้เงินกู้ ระบุเป็นงวดเดือนติดต่อกันมีก ำหนด 120-240 เดือนตำมหนังสือสัญญำกู้เงิน อทบ.พิเศษ ( อ.๕ ) 
     2.15 หำกหน่วยได้รับหนงัสือแจ้งหักเงินกูง้วดแรกล่ำช้ำ ให้ผู้กู้น ำสง่เงินโดยตรงต่อ สก.ทบ. 
3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 เงินกู้ อทบ.พิเศษ หมำยถึง เงินที่ให้ผูฝ้ำกกู้ไปเพื่อซือ้ที่ดิน,เพื่อกำรไถ่ถอนจ ำนอง หรือเพื่อใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ         
โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเป็นหลักประกันเงินกู้ 
     3.2 ทด.1 หมำยถึง ค ำขอจดทะเบียน 
     3.3 ทด.21 หมำยถึง หนังสอืมอบอ ำนำจกรมที่ดิน 
     3.4 ทด.13 หมำยถึง สัญญำซื้อขำย 
     3.5 ทด.15 หมำยถึง สัญญำจ ำนองที่ดิน 
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4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
     4.1 รอง.ผบ.มทบ.27  ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือของหน่วย โดยได้รับมอบอ ำนำจใหล้งนำมแทน ผบ.มทบ.27 
ตำมค ำสั่ง มทบ.27 ที่ก ำหนด 
     4.2 นสก.มทบ.27 ผู้มีอ ำนำจลงนำม รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรบันทึกเอกสำร/เสนอเรื่องต่ำงๆ 
     4.3 เจ้ำหน้ำที่ออมทรพัย์ ผู้ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนกรมสวัสดิกำร ในกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ 
และลงบันทึก/เสนอ/บริกำร ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบั อทบ. ทกุประเภท 
 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     5.1 บันทึกน ำเรียนขอกูจ้ำก หน่วย/ฝ่ำย/แผนก 
     5.2 ฝกง.มทบ.27 ตรวจสอบหนีส้ิน 
     5.3 น ำเรียน รอง ผบ.มทบ.27 เมือ่อนุมัต ิ
     5.4 ฝสก.มทบ.27 ด ำเนินกำรท ำสัญญำกู ้1 วันท ำกำร 
     5.5 ฝสก.มทบ.27 จัดพมิพห์นังสือน ำหน่วย 1 วันท ำกำร 
     5.6 สก.ทบ. รบัเอกสำรน ำเสนอพร้อมอนมุัติเงิน 
     5.7 จนท.สก.ทบ. นัดตรวจที่ พร้อมถ่ำยรูปน ำไปประเมนิกู้ 
     5.8 นัดท ำสัญญำจ ำนอง-รับเงิน 
     5.9 สก.ทบ.ส่งเอกสำรอนมุัติใหห้น่วยลงคุมบันทึก พร้อมกับหักหนีส้ินตำมที่แจ้ง 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
     - ระเบียบคณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนกจิกำรออมทรพัย์ข้ำรำชกำร ทบ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรออมทรัพย์ ข้ำรำชกำร ทบ. พ.ศ. 2557 ลง 30 ก.ย.57 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
    7.1 ทด.1 
     7.2 ทด.21 
     7.3 ทด.13 
     7.4 ทด.15 
 
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 
 

45 วัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

๒. ร้อยละของข้ำรำชกำรที่มำ
ส่งเอกสำรเกิดควำมล่ำช้ำ 

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

 

 

๑๒.  ภาคผนวก   - 

 

 

 

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

 

 
 


