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หน้า 1 
เงินกู้ อทบ.เพือ่การเคหสงเคราะห ์

1. วัตถุประสงค์ :  
    1.1 เพื่อใหผู้ป้ฏิบัติงานสามารถเข้าใจข้ันตอนการปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
     1.2 เพื่อให้ข้าราชการกองทัพบกที่ฝากเงิน อทบ. สามารถกู้เงิน เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  หรือปลูกสร้าง
อาคารที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขในระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์   
2. ขอบเขต : 
     2.1 ต้องเป็นข้าราชการกองทพับกประจ าการ มีเวลารบัราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และมีอายุไม่เกิน 55 ปี 
     2.2 มีเงิน อทบ.ฝาก และผู้กู้ต้องไม่มีหนีเ้งินกู้ อทบ.เพือ่การเคหสงเคราะห์ 
     2.3 ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้แล้วเหลือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินได้รายเดือน 
     2.4 ผู้กู้สามารถมผีู้กูร้่วมได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
      2.4.1 กรณีคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นข้าราชการ ทบ. สามารถใช้สทิธิกู้ร่วมกัน โดยจะพจิารณา 
วงเงินกู้ตามราคาหลักทรัพย์ แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามช้ันยศของผู้กู้ 
      2.4.2 ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดา มารดา หรอืพี่น้องของผู้กู้ โดยมี
อายุไม่เกิน 55 ป ี
        2.4.3 ให้ใช้สิทธ์ิกู้เงินร่วมกัน การพิจารณาวงเงินกู้ของผู้กู้ และผูกู้้ร่วมรวมกันไม่เกินราคาหลักทรัพย์ และวง
เงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
            2.4.4 วงเงินกู้ของผู้กูร้่วม 
                     2.4.4.1 ข้าราชการ ทบ.วงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                     2.4.4.2 ข้าราชการกู้ได้ไม่เกิน 65 เท่า ของเงินเดอืน 
                     2.4.4.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน 
                     2.4.4.4 อาชีพอิสระ  พิจารณาจากบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ให้กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของยอด
เฉลี่ยเงินฝากรายเดือน 
         2.4.5 ผู้กู้ร่วมจะต้องมเีงินได้รายเดือนสุทธิหลงัจากหกัเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ อทบ. แล้วเหลือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
ของเงินไดร้ายเดือน 
          2.4.6 ให้หน่วยที่ยื่นค าขอกู้เงิน อทบ. ตั้งกรรมการพจิารณาขีดความสามารถในการผ่อนช าระ ก่อนเสนอ
เรื่องขอกู้ถึง สก.ทบ. 
     2.5 กรณีมีหนีเ้งินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ ต้องช าระหนี้ให้เสรจ็สิ้นก่อนเสนอเรื่องขอกู้ใหม่ ยกเว้นกรณีผู้กู้
มีหนี้เงินกู้ อทบ.พเิศษ และมีความประสงค์จะกู้เงิน อทบ.เพือ่การเคหสงเคราะห์ ไม่ต้องช าระหนีเ้งินกู้ อทบ.พิเศษเดิม 
สก.ทบ.จะด าเนินการหกัช าระหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ จากเงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ที่ขอกู้ใหม่ 
     2.6 กรณีช าระก่อนก าหนด  จ านวนเงินไถ่จ านองให้ช าระเงินต้นคงเหลอื พร้อมดอกเบี้ยค้างช าระตามระยะเวลา 
     2.7 การผอ่นช าระหนีเ้งินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ มีระยะเวลาช าระ 40 ปี โดยต้องช าระใหเ้สร็จสิ้นกอ่นผู้
กู้มีอายุครบ 65 ปี 
     2.8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 ต่อปี ตามที่ระเบียบก าหนด 
3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 เงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหะสงเคราะห์ หมายถึง เงินที่ผูฝ้ากกู้ไปเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อหอ้งชุดหรือปลูก
สร้างอาคารที่พกัอาศัยที่ดินของตนเองหรอืคู่สมรส หรือกู้ไปเพื่อไถ่ถอนจ านอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝาก โดยมี
ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ 
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     3.๒ ทด.1 หมายถึง ค าขอจดทะเบียน 
     3.๓ ทด.21 หมายถึง หนังสอืมอบอ านาจกรมที่ดิน 
     3.๔ ทด.13 หมายถึง สัญญาซื้อขาย 
     3.๕ ทด.15 หมายถึง สัญญาจ านองที่ดิน 
 
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. ทกุประเภท 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     5.1 บันทึกน าเรียนขอกูจ้าก หน่วย/ฝ่าย/แผนก 
     5.2 ฝกง.มทบ.27 ตรวจสอบหนีส้ิน 
     5.3 น าเรียน รอง ผบ.มทบ.27 เมือ่อนุมัต ิ
     5.4 ฝสก.มทบ.27 ด าเนินการท าสัญญากู ้1 วันท าการ 
     5.5 ฝสก.มทบ.27 จัดพมิพห์นังสือน าหน่วย 1 วันท าการ 
     5.6 สก.ทบ. รบัเอกสารน าเสนอพร้อมอนมุัติเงิน 
     5.7 จนท.สก.ทบ. นัดตรวจที่ พร้อมถ่ายรูปน าไปประเมนิกู้ 
     5.8 นัดท าสัญญาจ านอง-รับเงิน 
     5.9 สก.ทบ.ส่งเอกสารอนมุัติใหห้น่วยลงคุมบันทึก พร้อมกับหักหนีส้ินตามที่แจ้ง 
6. เอกสารอ้างอิง 
     - ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกจิการออมทรพัย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์ ข้าราชการ 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 ทด.1 
     8.2 ทด.21 
     8.3 ทด.13 
     8.4 ทด.15 
     8.5 สัญญาเงินกู้ อ.4 
     8.6 สัญญาเงินกู้ อ.5 
     8.7 สมุดคุม อ.6 
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๑๐.มาตรฐานงาน 

     - ปฏิบัติตามกฎ  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. ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ด้านเอกสาร 
 

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

๒. ร้อยละของข้าราชการที่มา
ส่งหลักฐานเอกสารเกิดความ
ล้าช้า 

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

 

 

๑๒.  ภาคผนวก   - 
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