เลขที่..................................
อ.๔ (หน้า ๑)

คําขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์
เขียนที่................................... จังหวัด......................
วันที่ ........................ เดือน ......................................พ.ศ. ..................
เรียน...........................................................................( ผบ.หน่วย.ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป )
๑. ข้าพเจ้า....................................................................................................................................... อายุ...............ปี
ตําแหน่ง...................................................................................................สังกัด......................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวข้าราชการ......................................
เงินเดือนชั้น.........................................เงิน......................................................บาท เงินเพิ่มอื่น ๆ .................................บาท
รวมเงินได้รายเดือนทั้งสิ้น..........................................บาท อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน....................................
ตําบล / แขวง........................................อําเภอ / เขต.................................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์................................................มีเงินฝากถึงเดือน.................................เป็นจํานวนเงิน......................................บาท
( ...................................................................................................................... )
๒. ข้าพเจ้าขอกู้เงินออมทรัพย์ประเภทบําบัดทุกข์ เป็นจํานวนเงิน....................................................................บาท
(.......................................................................................) และขอกู้เกินจากเงินฝากอีก............................................... บาท
(.......................................................................................) รวมเป็นเงินที่ขอกู้ทั้งสิ้นจํานวน...........................................บาท
(.......................................................................................) เพื่อ..............................................................................................
( กรณีกู้เงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้ระบุระยะเวลาผ่อนชําระ
๔๘ เดือน
๖๐ เดือน )
๓. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าพเจ้า
ยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากของข้าพเจ้าชําระหนี้เงินกู้ที่มีทั้งหมดได้ทันที
๔. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการออมทรัพย์ทั้งปวง ไม่ว่าที่ใช้อยู่ในขณะนี้ หรือที่จะออกใช้
ต่อไปภายหน้า
๕. สําหรับการขอกู้ในวงเงินเกินกว่าเงิน อทบ.ฝาก ที่มีอยู่ ข้าพเจ้าได้ให้..................................................................
อายุ.......................ปี ตําแหน่ง........................................................... สังกัด...........................................................................
ซึ่งมีเงิน อทบ.ฝาก ถึงเดือน.............................................เป็นเงิน....................................................................................บาท
เข้าทําสัญญาเป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้ตามสัญญา ในวงเงินจํานวนเท่ากับหนี้คงเหลือ หลังจากได้นําเงิน อทบ.ฝาก ของ
ข้าพเจ้าชําระหนี้ดังกล่าวก่อนแล้ว
๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นตามคําขอกู้ทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ที่............................................/........................

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ขอกู้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการตามคําขอกู้และลายมือชื่อของผู้ขอกู้ถูกต้องตามความเป็นจริง
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
...................../........................../.....................
(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
(กรณีกู้เท่ากับเงินฝากไม่ต้องกรอกข้อความในข้อ ๕)

อ.๔ (หน้า ๒)

บันทึกนายทหารสวัสดิการหรือนายทหารการเงินของหน่วย
เรียน..............................................................(ผบ.หน่วยที่เปิดบัญชีเงินราชการ)
ได้ตรวจสอบรายได้ประจําเดือนของ...........................................................................................ผู้ขอกู้แล้ว
ขณะนี้ผู้กู้
ไม่มีหนี้สิน
มีหนี้สิน เหลือเงินรายได้สุทธิ.............................................................................บาท
(..................................................................................................) มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เห็นควรเสนอ สก.ทบ.
เพื่อดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
..................../........................../.....................
(นายทหารสวัสดิการ/นายทหารการเงินของหน่วย)

บันทึก ผบ.หน่วย ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เสนอ สก.ทบ.
ตามที่................................................................................................ได้ขอกู้เงินออมทรัพย์ฯ ประเภทเงินกู้
บําบัดทุกข์ เป็นจํานวนเงิน....................................บาท (...............................................................................................) นั้น
ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีสิทธิกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สมควรให้กู้เงินออมทรัพย์ฯ ประเภทบําบัดทุกข์ได้และ
รับรองว่าจะให้เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินนําส่งภายในวันจ่ายเงินเดือน จึงเสนอมาเพื่อดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..........................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................
..................../........................../.....................

เลขที่..................................
อ.๕

หนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์
ที่............................................/........................

เขียนที่......................................จังหวัด.............................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า........................................................................................................................ อายุ.....................ปี
ตําแหน่ง..................................................................................สังกัด.......................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวข้าราชการ.......................................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ตรอก /ซอย................................................ถนน....................................................
ตําบล /แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ฝ่ายหนึ่ง กับ กองทัพบก โดย....................................................................................................ตําแหน่ง
.....................................................................................................................................................ทําการโดยคําสั่งกองทัพบก
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์ของผู้ให้กู้ ไปเป็น จํานวนเงิน
.....................................บาท (.............................................................................................) และได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไป
ครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่วันทําสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๒. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..................ต่อปี และผู้กู้ยอมชําระเงินต้นพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เป็นจํานวนเงินเดือนละ................................บาท โดยเฉลี่ยผ่อนส่งในกําหนดเวลา.......................เดือน
นับแต่วันทําสัญญาเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๔. ผู้กู้สั ญญาว่าจะส่งคืน เงินต้น พร้ อมทั้งดอกเบี้ย ตามสัญญาใน ข้ อ ๒. เป็ นรายเดือน เดื อนละ
...........................................บาท (................................................................................) ภายในวันที่.....................ของเดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน.....................................ติดต่อกันไปถึงเดือน........................................รวม.............................เดือน โดยผู้กู้
ยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนชําระหนี้เงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญานี้
นําส่ง ต่อผู้ให้กู้ตามกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นจนครบถ้วน
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้กู้ต้องออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม หรือโอนไปรับราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ทันที
ข้อ ๖. ผู้กู้ยอมปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวกับการออมทรัพย์ทั้งปวงไม่ว่าที่ใช้อยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีใช้
ต่อไปภายหน้า และหากผู้กู้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการเมื่อใด ผู้กู้ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และจัดการหนี้สิน ซึ่งผู้กู้ยังมีอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นเป็นห้าฉบับ มีข้อความตรงกัน ให้ไว้กับหน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กรมการเงิน
ทหารบก และ หรือหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคหนึ่งฉบับ ให้ กรมสวัสดิการทหารบกหนึ่งฉบับ ให้เจ้าหน้าที่
ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกหนึ่งฉบับ ให้หน่วยที่ไม่ได้เบิกเงินจากคลัง และกรมการเงินทหารบกหนึ่งฉบับ และผู้กู้
เก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาเข้าใจความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานให้ไว้เป็นหลักฐาน
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้จริง
(ลงชื่อ)............................................................................. (ลงชื่อ)...............................................................ผู้กู้
(.............................................................................) (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ให้กู้
ตําแหน่ง........................................................................
.................../........................./...................
(หัวหน้าหน่วยชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรอง)

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน/คู่สมรส
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...............................................................)

หนังสือค้ําประกันเงินกู้
เขียนที่…………………..........………………………………..
วันที่.....................เดือน ...............……………พ.ศ...................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................... อายุ......................ปี
ตําแหน่ง..................................................................................สังกัด.......................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัวข้าราชการ.......................................
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ ี่......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................
มีเงิน อทบ.ฝากถึงเดือน...........................เป็นเงิน.........................................บาท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ค้ําประกัน”
ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ กรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานสําคัญว่าทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่กรมสวัสดิการทหารบกได้ยอมให้.................................................................................................
(ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกหนี้”) ได้กู้เงินตามสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้บําบัดทุกข์ เลขที่.......................................................
ลงวันที่ ..................... เดือน................................. พ.ศ. ........................ เป็นจํานวนเงิน .............................................. บาท
(.........................................................................) นั้น ผู้ค้ําประกัน ยอมเข้าประกันการชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวในวงเงิน
เท่ากับหนี้ที่ลูกหนี้ได้กู้เงินเกินไปจากยอดเงินฝากที่มีฝากอยู่ และสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ หรือผู้กู้
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา และเรียกให้ผู้กู้ชําระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทําให้ผู้ให้กู้
ไม่ได้รับการชําระหนี้ตามสัญญาที่กล่าวมาแล้วก็ดี ผู้ค้ําประกันยอมรับชําระเงินบรรดาที่ผู้กู้ค้างชําระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งดอกเบี้ย
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพันและค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนในทันที โดยผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องเรียกร้อง
เอาจากผู้กู้โดยตรง ก่อนก็ได้
ข้อ ๒ ถ้าผู้ให้กู้ผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้แก่ผู้กู้ โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ําประกัน
เป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นทุกครั้งไป และมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นว่านั้น เป็นเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดของผู้ค้ําประกันเป็นอันขาด
ข้อ ๓ ผู้ค้ําประกันขอสัญญาว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดก็ตามผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้
ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนในส่วนที่ค้ําประกันได้ทันที ถ้าผู้ค้ําประกันไม่สามารถชําระหนี้แทนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ค้ําประกัน
ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงิน อทบ.ฝาก ของผู้ค้ําประกันชําระหนี้ได้ทันทีโดยมิต้องให้ความยินยอมอีก
ข้อ ๔ ผู้ค้ําประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวข้างต้น นอกจากผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชอบ
ตามสั ญ ญาแล้ ว กรมสวั ส ดิ การทหารบกยั ง มี สิ ทธิ ในการบอกเลิ กสั ญญา พร้ อ มทั้ ง เรี ย กค่ าสิ น ไหมทดแทนในการที่
กรมสวัสดิการทหารบก ได้รับความเสียหายนั้นๆ ได้ด้วย
ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้า
พยานไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ค้ําประกัน
(....................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(.....................................................................)
ข้าพเจ้า................................................................ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา เป็นผู้ให้ความยินยอมในการทํานิติกรรมฉบับนี้
ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ความยินยอม
................../.................................../.....................

ข้าพเจ้า..............................................................................................ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ค้ําประกันจริง
ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้การรับรอง
(............................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตั้งแต่ชั้น ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

