คู่มือ
โครงการเกษี ยณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห.
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๘)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖

กําหนดการดําเนินโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตามมติ ครม. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖
วัน เวลา
การดําเนินการ
๑๕ มิ.ย. – ๒๙ ก.ค.๕๘ นขต.กห. และ เหลาทัพ เปดรับสมัคร
๓ – ๑๔ ส.ค.๕๘ - นขต.กห. และเหลาทัพ สงใบสมัครผูที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ให สม.
- กรณีกําลังพลที่ยื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ ไวแลว มีความประสงค
ที่จะระงับการเขารวมโครงการฯ ใหยื่นหนังสือขอระงับการเขารวมโครงการฯ
ณ หนวยที่สมัคร โดย นขต.กห. และเหลาทัพ แจงให สม. ทราบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
- สม. สรุปจํานวนผูที่สมัครเขารวมโครงการฯ และดําเนินการปรับเกลี่ย
จํานวนยอดและแจงจํานวนที่ไดรับอนุมัติใหกับ นขต.กห. และเหลาทัพ
- นขต.กห. และเหลาทัพ สรุปและยืนยันจํานวน และรายละเอียดของผูที่ไดรับ
อนุมัติใหเขารวมโครงการฯ พรอมจัดทําประมาณการงบประมาณ (งบบุคลากร)
สงให สม.
๑๗ – ๒๑ ส.ค.๕๘ สม. ดําเนินการออกคําสั่งใหขาราชการทหารทีเ่ ขารวมโครงการฯ ออกจากราชการ
โดยมีผลตั้งแต ๑ ต.ค.๕๘ และแจกจายคําสั่งให นขต.กห. และเหลาทัพ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒๔ ส.ค. – ๒๘ ส.ค.๕๘ นขต.กห. และเหลาทัพ ออกคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนใหแกผูที่ไดรับอนุมัติ
ใหลาออกจากราชการตามโครงการฯ
๓๑ ส.ค.๕๘ – ๔ ก.ย.๕๘ นขต.กห. และเหลาทัพ สงคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ขอมูลรายละเอียดเงินกอน
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวของใหการเงินของหนวย และหนวย
ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานการเงินและสิทธิประโยชนใหแกขาราชการ
ที่ลาออกจากราชการตามโครงการฯ และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง
๑ ต.ค.๕๘
ขาราชการทหารทีเ่ ขารวมโครงการฯ ออกจากราชการ
ต.ค.๕๘
สวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการเบิกจายเงินกอน เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ
และเงินอื่นที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๑. เหตุผลความจําเปน
กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ มีกําลังพล ประจําการจํานวนมาก ซึ่งกําลังพลดังกลาวจะตองเปน
ผูมีความรู ความสามารถ และสมรรถภาพรา งกายที่สมบูรณแข็งแรง แตในปจจุบัน กระทรวงกลาโหม
ประสบปญหาดานการกําลังพล กลาวคือ
๑.๑ ขนาดกํ า ลั ง พลของกระทรวงกลาโหม ยั ง ขาดความสมดุล ระหว า งระดั บปฏิ บัติ ก าร
และระดับบริหาร
๑.๒ ความคับคั่งของกําลังพลชั้นยศสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
๑.๓ อายุเฉลี่ยของกําลังพลในหนวยปฏิบัติการรบ (มีจํานวนกําลังพลสูงอายุ (๕๐ ปขึ้นไป)
เกินกวารอยละ ๒๐ ของยอดกํา ลัง พลโดยรวม) สง ผลกระทบตอประสิทธิภ าพการปฏิบัติง านโดยรวม
ของกองทัพ
เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว กระทรวงกลาโหม จึงจัดใหมีโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
โดยจูงใจใหขาราชการทหารทุกชั้นยศที่มีอายุตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไป ลาออกจากราชการกอนกําหนด
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อลดจํานวนกําลังพลที่สูงอายุ (อายุ ๕๐ ปขึ้นไป) ของกระทรวงกลาโหม
๒.๒ เพื่อปรับขนาดอัตรากําลังพลใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและเจตนารมณ
ของรัฐบาลรองรับตอการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปญหาความคับคั่งของกําลังพล
ในชั้นยศสูง
๒.๓ เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณดานบุคคลภาครัฐระยะยาว
๓. หลักการ

จูง ใจขา ราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ
๔. กลุมเปาหมาย
ขา ราชการทหาร (ทหารประจํ า การ และพลอาสาสมั คร) ที่ มี อ ายุ ๕๐ ป ขึ้ น ไป หรื อ เป น
ผูมีเวลาราชการ ๒๕ ปขึ้นไป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันกอนออกจากราชการตามโครงการฯ
(วันที่ ๓๐ กันยายน) และมีเวลาราชการเหลือ ๒ ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่ออกจากราชการตามโครงการฯ
รวมถึงจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
/ ๔.๑

-๒๔.๑ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไมเปน
ผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
๔.๒ ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เชน
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
เปนตน
๔.๓ ถาเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับสวนราชการ ในการ
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะตองปฏิบัติราชการชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา
ฝ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และจะต อ งยิ น ยอมชดใช เ งิ น ตามสั ญ ญาผู ก พั น ที่ ไ ด ทํ า ไว กั บ ราชการ
สําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบ
๔.๔ ไมเปนกําลัง พลซึ่งอยูในงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามที่สวนราชการพิจ ารณา
หรือผูที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาเปนผูที่หนวยงานยังตองการใหอยูในระบบตอไป
๔.๕ กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแลวพบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีหนี้สินกับทางราชการ
ผูเขารวมโครงการฯ จะตองมีหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ)
ที่ผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับ
ทั้ ง นี้ ผู จ ะได รั บ อนุ ญ าตให อ อกจากราชการตามโครงการฯ จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า ว
ครบถวนตั้งแตวันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
๕. รายละเอียดของโครงการฯ
๕.๑ หน ว ยขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย และเหล า ทั พ มี อั ต รา
กําลังพลในภาพรวมเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แตมีขาราชการทหารที่มีอายุตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไป มากกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนกําลังพลที่ประจําการในปจจุบัน
๕.๒ โครงการฯ นี้ มุงเนนการปรับโครงสรางอายุกําลังพลในสวนที่ปฏิบัติการรบ จึงกําหนดกรอบ
จํานวนผูเขารวมโครงการฯ ดังนี้
๕.๒.๑ หนวยกําลังรบ และหนวยสนับสนุนการรบ : ไมกําหนดกรอบจํานวนผูเขารวม
โครงการฯ
๕.๒.๒ หน ว ยอื่ น นอกเหนื อ จากข อ ๕.๒.๑ : กํ า หนดกรอบจํ า นวนผู ส มั ค รเข า ร ว ม
โครงการฯ ไมเกินรอยละ ๑๐ ของกลุมเปา หมาย กรณีที่มีผูส มัครเขา รวมโครงการฯ เปนจํา นวนมาก
ใหหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ พิจารณาจากปจจัย ดังนี้
๕.๒.๒.๑ อายุ : กําลังพลที่มีอายุมากเปนลําดับแรก และกําลังพลที่มีอายุนอยกวา
เปนลําดับรอง
๕.๒.๒.๒ การดํ า รงตํ า แหน ง : กํ า ลั ง พลกลุ ม ประจํ า หน ว ยเป น ลํ า ดั บ แรก
และกําลังพลในตําแหนงหลักเปนลําดับรอง
ทั้ง นี้ สว นราชการอาจพิ จ ารณาจัด ลํา ดับ โดยหัว หน า หน วยงานหรือ โดยการแตง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาก็ได
/ ๖. ...

-๓๖. สิทธิประโยชน กําหนดสิทธิประโยชนที่เปนเงินกอนและสิทธิประโยชนอื่น ๆ คือ
๖.๑ สิทธิประโยชนที่เปนเงินกอน ๘ – ๑๕ เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี)
โดยไมรวมเงินหรือคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
เงินก้ อน = [ ๘ + อายุราชการที่เหลือ (ปี )] X เงินเดือนเดือนสุดท้ าย รวมเงินประจําตําแหน่ง* (ถ้ ามี)
แต่สงู สุดไม่เกิน ๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ ามี)
เงินเดือนเดือนสุดทา ย หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดทา ยที่ออกจากราชการ รวมทั้ง เงินเดือนที่ไดเลื่อนครั้ง สุดทา ยกอนออกจากราชการ
และเงินประจําตําแหนง แตไมรวมถึงเงินเพิ่มทุกประเภท (พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑)
*เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๓
๖.๒ สิทธิประโยชนอื่น กําหนดสิทธิประโยชนอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก
๖.๒.๑ การยกเวนภาษีเงินกอนที่ไดรับตามโครงการฯ
๖.๒.๒ การยกเวนภาษีในสวนของเงินที่ไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
๖.๒.๓ การยกเว น ไม ต อ งชดใช ส ว นต า งของอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ป กติ กั บ เงิ น กู
ตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.๒๕๓๕ โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
จากธนาคารอาคารสงเคราะห รวมทั้งโครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ธอส. – กบข. ดวย
๖.๒.๔ มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เฉพาะผูที่มี
คุณสมบัติอยูในเกณฑไ ดรับการพิจ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณประจํา ปของปที่
เขารวมมาตรการฯ (ตามชั้นยศและตําแหนงเดิมกอนเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการฯ) โดยใหรับ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเสมือนเปนผูที่รับราชการอยูถึงวันพระราชพิธี
เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ของป ที่ เ สนอขอพระราชทาน โดยดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั นเป นที่ เชิ ดชู ยิ่ ง ช า งเผื อก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๖.๒.๕ มีสิทธิไ ดรับการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปเชนเดีย วกับขา ราชการ
ผูออกจากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ
๖.๒.๖ มี สิ ท ธิ ข อรั บ การพิ จ ารณาจั ด สรรวงเงิ น กู ยื ม จากธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลาง และขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมี สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
/ ๗. ...

-๔๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม
๗.๑ หามบรรจุกลับเขารับราชการประจํา (เวน เปนขาราชการฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ)
๗.๒ หากประสงคบรรจุเปนพนักงานราชการ ใหบรรจุไ ดในกรณีมีสัญญาจางไมเกิน ๑ ป
โดยไมมีการตอสัญญาอีก
๘. ระยะเวลาของโครงการฯ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปตอเนื่อง เริ่มจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ (ออกจากราชการ
๑ ต.ค.๒๕๕๗) ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ออกจากราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๙. แหลงเงินงบประมาณ
๙.๑ ใหหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ จายสิทธิประโยชนเปนเงินกอนจากงบประมาณดานบุคลากร
๙.๒ เงินบํานาญ บําเหน็จ/บําเหน็จดํารงชีพ ใหใชจากงบกลาง
๑๐. การบริหารจัดการ
เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมมีผลกระทบเกิดความเสียหาย
ตองานราชการ ใหหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ ดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ กําลังพลที่อยูในสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามที่สวนราชการกําหนด สวนราชการสามารถ
ไมอนุมัติใหรวมโครงการฯ ได ในกรณีที่สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนอาจพิจารณาใหผูที่อยูในสายงาน
หรือวิชาชีพขาดแคลนดังกลาวเขารวมโครงการฯ โดยจํานวนผูเขารวมโครงการฯ สูงสุดไมเกินรอยละ ๕
ของจํานวนคนในสายงานหรือวิชาชีพนั้นที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการฯ
๑๐.๒ หามขาราชการทหารซึ่งรับผิดชอบงานโครงการสําคัญของสวนราชการเขารวมโครงการฯ
๑๐.๓ ให ส ว นราชการดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการอย า งจริ ง จั ง
เพื่ อ ให การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านเป น เครื่อ งมื อ สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง พลเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๔ ใหห นว ยงานที่รั บผิด ชอบด า นการกํา ลัง พล ติ ดตามผลการบริ หารจัด การกํ า ลั ง พล
โดยเฉพาะการบรรจุทดแทนผูที่ลาออก สามารถดําเนินการไดเฉพาะตําแหนงหลักที่วางลง สําหรับตําแหนง
ประจําหนวยใหยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการทหาร
ใหดํารงตําแหนงประจําหนวย พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐.๕ หลักเกณฑ เงื่อนไขอื่นๆ ตามความจําเปน และเหมาะสมของแตละสวนราชการ
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ จํานวนกําลังพลที่สูงอายุ (อายุ ๕๐ ปขึ้นไป) ของกระทรวงกลาโหมลดลงรอยละ ๑๐ ในแตละป
๑๑.๒ จํานวนกําลังพลในชั้นยศสูงลดลงไดตามแผนการปรับขนาดกําลังพลของกระทรวงกลาโหม
๑๑.๓ ประหยัดงบประมาณที่ใชในการจายบํานาญในระยะยาว
/ ๑๒. ...

-๕๑๒. การรายงานผลการปฏิบัติ
หน ว ยขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย และเหล า ทั พ รายงานผล
การดําเนินโครงการฯ รวมถึงปญหาขอขัดของใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กรมเสมียนตรา) ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากวันที่มีคําสั่งให ขาราชการทหารออกจากราชการของแตละป เพื่อรวบรวมและสรุปผลนํ าเรียนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม

หลักฐานประกอบการสมัครเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เอกสารประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ
๑. หนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการฯ
๒. หนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามโครงการฯ
๓. แบบกรอกรายละเอียดขอมูลที่อยูสําหรับการเบิกจายเงินกอน
๔. กรณี ผูส มัค รเขา รว มโครงการฯ เปลี่ย นใจไม ส มั ครเข า ร วมโครงการฯ จะต องยื่น แบบ
ขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด
เอกสารประกอบการขอพระราชทานยศฯ สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ
๑. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก จํานวน ๒ ชุด
๒. สําเนาคําสั่งเลื่อนยศครั้งสุดทายหรือราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๒ ชุด (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง)
๓. สําเนาคําสั่งการปรับระดับชั้นเงินเดือน จํานวน ๑ ชุด (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง)
๔. สําเนาคําสั่งบําเหน็จผูที่ผานการประเมินใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๕ (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง)
๕. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
เอกสารประกอบการขอรับเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามโครงการฯ
๑. คํา ขอรับเงินชวยเหลือผูซึ่ง ออกจากราชการโครงการเกษีย ณอายุราชการกอนกํา หนด
(แบบ ค.ก.ษ.) จํานวน ๓ ฉบับ
๒. สําเนาคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย จํานวน ๓ ฉบับ
๓. สําเนาคําสั่งเงินประจําตําแหนง จํานวน ๓ ฉบับ (ถามี)
๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ
๕. สําเนาหนาสมุดธนาคารภายในประเทศที่มีชื่อผูขอลาออกจากราชการ (บัญชีออมทรัพย
หรือบัญชีสะสมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน) จํานวน ๓ ฉบับ
๖. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๓ ฉบับ
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ
๑. แบบคํารองขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ จํานวน ๑ ฉบับ (กรอกขอความใหสมบูรณ)
๒. แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ (แบบ ๕๓๐๐) จํานวน ๓ ฉบับ
๓. แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญปกติ (แบบ สรจ.๑)
๔. หนั งสื อแสดงเจตนาขอให โอนเงิ นเบี้ ยหวั ด บํ าเหน็ จ บํ านาญ เข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคาร
ของบุคคลอืน่ (แบบ สรจ.๒)
/ ๕. ...

-๒๕. หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (สรจ.๓) จํานวน ๒ ฉบับ
๖. ใบรับรองสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
สําหรับขาราชการ (แบบ ข.๓) กรณี UNDO
๗. หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงินฝากในบัญชี
๘. คํารองขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีฝากเพื่อชําระเปนเงินสงเคราะหคาจัดการศพ
๙. หนังสือแสดงรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพัน
๑๐. รายชื่อฌาปนกิจสงเคราะห ทบ. ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการใน ต.ค. ...
๑๑. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก จํานวน ๒ ฉบับ
๑๒. สําเนาคําสั่งบรรจุเปนนักเรียนนายรอย (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ
๑๓. สําเนาคําสั่งบรรจุเปนนักเรียนนายสิบ (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ
๑๔. สํ า เนาทะเบี ย นทหารกองประจํ าการ (สด.๓) หรื อสํ าเนาสมุ ดทหารกองหนุ น (สด.๘)
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๕. สํ า เนาคํ า สั่ ง ปรั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษรายเดื อ น (เช น พ.ส.ร., พ.น.บ. ฯลฯ) ครั้ ง สุ ด ท า ย
จํานวน ๒ ฉบับ
๑๖. สําเนาคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย จํานวน ๒ ฉบับ
๑๗. หนังสือรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณกรณีต าง ๆ ฉบับจริง และสําเนา จํานวน ๒ ฉบั บ
เช น กรณีป ฏิ บั ติร าชการชายแดนปอ งกัน ประเทศ กรณี ป ฏิ บัติ ร าชการพิ เ ศษ กรณี ปฏิ บั ติ ราชการลั บ
หรือปฏิบัติราชการพิเศษ กรณีราชการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (กอ.รมน.)
๑๘. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ฉบับ
๑๙. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารภายในประเทศที่มีชื่อผูขอลาออกจากราชการ (บัญชีออมทรัพย
หรือบัญชีสะสมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน และชื่อบัญชีเปนภาษาไทยเทานั้น) จํานวน ๒ ฉบับ
๒๐. รูปถายขนาด ๑ ½ นิ้ว (หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ชั้นยศปจจุบัน) จํานวน ๗ รูป สําหรับ
นายทหารชั้นยศ พล.ต., พล.ร.ต. และ พล.อ.ต.ขึ้นไป จํานวน ๙ รูป
หมายเหตุ : - กรณีเปนสมาชิก กบข. ใหสงหลักฐานเพิ่มในขอ ๑๑ – ๑๕, ๑๗ และ ๑๘ อยางละ ๒ ฉบับ
และสําเนาสมุดประวัติรับราชการ (เลมที่ สม. เก็บรักษา กรณีสังกัด สป.) จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาเอกสารรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเองทุกฉบับ
- การดําเนินการขอรับเงิน กบข. จะสามารถดําเนินการไดหลังจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
มีหนังสือสั่งจายบําเหน็จ บํานาญแลว หากผูรับบําเหน็จ บํานาญ ไดรับหนังสือสั่งจายฯ แลว
ใหสํา เนาหนัง สือดัง กลา ว จํา นวน ๒ ชุด ให สม.(กบพ.สกพ.สม.) เพื่อดํา เนินการตอไป
(เฉพาะนายทหารชั้นนายพล และขาราชการสังกัด สป.)

หนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห.
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๘)
เขียนที่.........................................................
วันที่...................เดือน.........................พ.ศ. ........
เรื่อง ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน................................................
ดวย กระผม, ดิฉนั .................................................................................หมายเลขประจําตัวขาราชการกลาโหม
.............................................หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน......................................................................เกิดเมื่อวันที่
........เดือน..............พ.ศ. ...........อายุ............ป...........เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่
........เดือน............พ.ศ. ...........เวลาราชการ.............ป.............เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) ไมรวมเวลา
รับราชการเปนทวีคูณ) ครองยศปจจุบัน ตั้งแต.......................................รวมเวลาครองยศ................ป............เดือน (นับถึง
๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................................................
สังกัดการรับเงิน.....................................................พรรค/เหลา................................ไดรับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร)
ระดับ..............ชั้น.....(........................บาท) เบิกลด.......................บาท พ.ค.ว. ......................บาท เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
(ที่นํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได)........................................................บาท มีความประสงคจะขอลาออกจากราชการ
ตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ตั้งแต ๑ ต.ค. พ.ศ. ......................
อนึ่ง กระผม, ดิฉัน ไดรับทราบและยอมรับในหลักเกณฑและเงื่อนไข รวมทั้งรายละเอียดของโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. เปนอยางดีแลว
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ).......................................................................
(........................................................)
(ตําแหนง)........................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง
..........เห็นควรอนุญาตใหลาออก
..........ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(........................................................)
(ตําแหนง)............................................................................
หมายเหตุ : ๑. เบอรโทรศัพทของผูสมัครเขารวมโครงการฯ ที่สามารถติดตอไป
โทร. .................................................... มือถือ ....................................................
๒. สําหรับผูที่แตงกายเหลาทัพ ทบ. ใหระบุจังหวัดทหารบก ที่จะรับเงินในชองสังกัดการรับเงิน
เมื่อออกจากราชการแลว จะรับเงินบํานาญที่จังหวัดทหารบกใด เชน บก.จทบ.ก.ท., บก.จทบ.ล.บ.,
บก.จทบ.ช.ม. เปนตน

แบบหนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห.
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๘)
---------------------๑. ขาพเจา..................................................................ตําแหนง.....................................................................
ขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของ กห. ดังนี้
๑.๑ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไมเปน
ผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
๑.๒ ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตามกฎหมาย เชน
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
๑.๓ ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับสวนราชการ ในการ
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะตองปฏิบัติราชการชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา ฝกอบรม
หรื อปฏิ บั ติ การวิ จั ย และจะต อ งยิน ยอมชดใชเ งิ น ตามสัญ ญาผู ก พั น ที่ไ ด ทํ า ไว กับ ราชการสํา หรั บ เวลา
ที่ยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบ
๑.๔ มีอายุและเวลาราชการตรงตามที่กรอกในดานหนาใบสมัคร
๒. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของ กห. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ออกจากราชการ ณ ๑ ต.ค.๕๘)
๒.๑ ข า พเจ า จะไม ข อบรรจุ ก ลั บ เข า รั บ ราชการในส ว นราชการตามกฎหมายว า ด ว ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยไมรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒ กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแลว พบวา ขาพเจามีหนี้สินกับทางราชการ ขาพเจา
จะตองมีหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ) ที่ขาพเจาจะไดรับ
จากการเขารวมโครงการฯ
๓. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการนี้ หากขาพเจาประสงคบรรจุ
เปนพนักงานราชการ ขาพเจาจะบรรจุเปนพนักงานราชการโดยสัญญาจาง ระยะเวลาไมเกิน ๑ ป โดยไมมี
การตอสัญญาอีก
๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอมูล
ที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหทางราชการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป
(ลงชื่อ)...............................................................
(..........................................)
(ตําแหนง)..............................................................

แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห.
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เขียนที่..............................................
วันที่............................เดือน....................พ.ศ. .............
เรื่อง ขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห.
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน .........................................................
ตามที่ กระผม, ดิฉัน.....................................................................................................................
ตําแหนง...........................................................................................................................................................
สังกัด............................................ไดยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนดของ กห. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปเมื่อ...................................................นั้น
กระผม, ดิฉัน มีความประสงคจะขอระงับการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของ กห. ตามมติ ครม. ดังกลาว เนื่องจาก.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)...............................................................
(...............................................)
(ตําแหนง).....................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง
.............เห็นควรระงับการลาออก
.............ไมเห็นควรระงับการลาออก เนื่องจาก...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(...............................................)
(ตําแหนง).....................................................................

โปรดกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ใหครบถวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงินกอน
ใหแกผูเขารวมโครงการฯ
เลขประจําตัวประชาชนของผูเขารวมโครงการฯ .............................................................................................
มีความประสงคใหกรมบัญชีกลางจายเงินกอนตามโครงการฯ โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร............................................................................................................................................................
สาขา................................................................................................................................................................
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี........................................................................................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอไดหลังจากออกจากราชการ
ยศ – ชื่อ – สกุล...............................................................................................................................................
ตําแหนง...........................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................
บานเลขที่.....................................................หมู...........................................ซอย.............................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย...................................................................
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทมือถือ................................................................
E-Mail Address.............................................................................................................................................

คํารองขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชําระเปนเงินสงเคราะหคาจัดการศพ
วันที่..................เดือน..................พ.ศ. .................
เรียน ผูจัดการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักราชดําเนิน
ดวยขาพเจา..............................................................บานเลขที่........................หมู................
ซอย...........................ถนน......................ตําบล/แขวง.............................อํา เภอ/เขต.......................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท........................................มีความประสงคจะสงชําระเงินทางธนาคาร
เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ
ขอลาออกจากราชการ
อื่น ๆ..................................................
โดยขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ซึ่งฝากไวที่สาขา........................................................
ประเภทบัญชีออมทรัพยหมายเลขบัญชี........................................................................เพื่อเปนเงินสงเคราะห
คาจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิตจากขาพเจาซึ่งเปนสมาชิกสวน...................................................................
หมายเลขทะเบียน.............................................และของสมาชิกผูที่มีรายชื่อในทายหนังสือนี้ ตั้งแตงวดเดือน
.......................ศพที่................เปนตนไป เพื่อโอนเขาบัญชี กรมสวัสดิการทหารบก ประเภทบัญชีออมทรัพย
หมายเลขบัญชี ๐๐๒ – ๒ – ๔๕๖๖๖ – ๙ และกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จะไดแจงให
ธนาคารไดทราบเปนประจําทุกเดือน พรอมนี้ขาพเจาไดสําเนาหมายเลขสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากของขาพเจา
และเอกสารประกอบแนบมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
................................................
(........................................)
รายชื่อสมาชิกที่รวมสงชําระเงิน
๑. ..........................................................สมาชิกสวน.......................................เลขทะเบียน.............................
๒. ..........................................................สมาชิกสวน.......................................เลขทะเบียน.............................
๓. ..........................................................สมาชิกสวน.......................................เลขทะเบียน.............................
๔. ..........................................................สมาชิกสวน.......................................เลขทะเบียน.............................
๕. ..........................................................สมาชิกสวน.......................................เลขทะเบียน.............................
เอกสารประกอบ
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ประเภทออมทรัพย
คําสั่งเกษียณอายุราชการ/คําสั่งลาออกจากราชการ

รายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ทบ. ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ใน ต.ค.๕๘
ของหนวย.........................................
ลําดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขทะเบียน
สมาชิก กฌป.สก.ทบ.

ที่อยูที่สามารถ
ติดตอได

หมายเลข
โทรศัพท

หมายเหตุ ()
เกษียณอายุ ลาออก

ขอรับรองวาถูกตอง
(ลงชื่อ)
(..........................................)
น.สวัสดิการ......................(หรือผูปฏิบัตหิ นาที่แทน)
หมายเหตุ : เฉพาะผูเปนสมาชิกฌาปนกิจ

หนังสือแสดงรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพัน
วันที่....................เดือน....................พ.ศ. ..............
หนังสือฉบับนี้แสดงวา..................................................................................................................
ตําแหนง................................................................ผูมีความประสงคจะลาออกจากราชการ หรือ ลาออกจาก
ราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ตั้งแต.............................................................
สกง. .........................................ไดตรวจสอบหนี้สิน ประจําเดือน................................แลว ปรากกฎวา
1. หนี้สินและภาระผูกพัน
ไมมีหนี้สินคงคาง
มีรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพัน ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.

รายการ

หักเดือนละ

งวดคางชําระ

หมายเหตุ

2. หนี้สินสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
ไมมีหนี้สินคงคางกับสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
มีรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพันสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
1.
คาหุนสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
2.
เงินกูสามัญสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
3.
เงินกูฉุกเฉินสหกรณออมทรัพย สป.
จํากัด

หักเดือนละ

จํานวนเงินคงคาง

หมายเหตุ
หักตลอดไป
จํานวน.............งวด
จํานวน.............งวด

กรณีมีหนี้สินและภาระผูกพันคงคาง กับสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ไดแนบสําเนาหนังสือ
ยืนยันจากสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด มาดวยแลว
(ลงชื่อ)..............................................................
(...............................................)
ตําแหนง หน.นายทหารการเงิน สกง. .................

หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงินฝากในบัญชี
วันที่.............................เดือน......................พ.ศ. ..................
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
1. ขาพเจา.................................................................สมาชิกเลขที่............................................
ขอทําหนังสือยินยอมใหเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ประสานการโอนเงินกับ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ และยินยอมใหดําเนินการหักเงินเพื่อชําระหนี้เงินกู สหกรณฯ ดังนี้
1.1 ให กรมการเงินกลาโหม หักหรือโอนเงิน ไปยัง ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
กระทรวงกลาโหม ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด เลขที่บัญชี 039 2 23153 6 ในกรณีดังตอไปนี้
1.1.1 หักหรือโอนเงินบําเหน็จปกติ หรือ สิทธิประโยชนอื่นใด ที่ขาพเจาจะไดรับจากการ
เขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จํานวน.......................................บาท
(.....................................................)
1.1.2 หักหรือโอนเงินเบี้ยหวัด บํานาญ จํานวน เดือนละ...............................................บาท
(....................................................) ทุกวันสิ้นเดือน ตั้งแตเดือน..................................
ทั้งนี้ขาพเจาทราบแลววาจะตองไปทําหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญที่
กรมการเงินกลาโหม (กองการเงิน) อีก 1 ฉบับ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปหากพนกําหนด กรมการเงินกลาโหม
จะชะลอการเบิกเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ของขาพเจาไวกอนจนกวาขาพเจาจะมาดําเนินการใหแลวเสร็จ
1.2 ใหธนาคาร........................................................สาขา....................................................................................
หักหรือโอนเงิน จากบัญชีของขาพเจา ซึ่งเปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท.......................................................................
บัญชีเลขที่..............................................................................ชื่อบัญชี.................................................................................................
ซึ่งเปนบัญชีรับโอนเงินสิทธิประโยชนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปยัง ธนาคาร............................................
สาขา.................................................ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด เลขที่บัญชี........................................................
เพื่อชําระหนี้เงินกูสหกรณฯ ดังนี้
1.2.1 หักหรือโอนเงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ)
หรือ สิทธิประโยชนอื่นใด ที่ขาพเจาจะไดรับการการเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพื่อชําระหนี้
เงินกู สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด จํานวน..........................................บาท (...................................................)
1.2.2 หักหรือโอนเงินเบี้ยหวัด บํานาญ จํานวน เดือนละ........................................................บาท
(...................................................................) ทุกวันสิ้นเดือน ตั้งแตเดือน...................................................
2. หากขาพเจามีการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ดังกลาว ขาพเจาจะแจงการเปลี่ยนแปลงเลขที่
บัญชีใหม ใหสหกรณฯ ทราบ ทั้งนี้หากขาพเจาไมไดแจงใหสหกรณฯ ทราบ เปนเหตุใหสหกรณฯ ไมสามารถหักหรือ
โอนเงิน จากบัญชีดังกลาวได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี เลขที่บัญชี แตขาพเจายังมีหนี้เงินกูคงคางอยูกับ
สหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ สอบถามการเปลี่ยนแปลงบัญชีดังกลาวจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ และหักเงินชําระคาหุน และหนี้เงินกูของสหกรณฯ ในบัญชีใหมตอไปไดทันที
3. ในกรณีที่ขาพเจามีการคางชําระคาหุนและหนี้เงินกูในเดือนใดขาพเจายินยอมใหธนาคารหักรวบ
ยอดพรอมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชําระจากเงินฝากในบัญชีของขาพเจาไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ไดทุกเวลา
4. ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมและคาบริการหักหรือโอนเงินดังกลาว ตามระเบียบของธนาคาร
โดยยินยอมใหคิดหักจากบัญชีดังกลาวของขาพเจาได
การกระทําใด ๆ ของธนาคาร...........................................สํานักงาน/สาขา..........................................................หรือ
กรมการเงินกลาโหม เพื่อใหเปนไปตามขอ 1 ถึงขอ 4 ถือวาธนาคารไดกระทําไปตามความประสงคของขาพเจาทุก
ประการ
ลงชื่อ ...................................................................เจาของบัญชีผูใหความยินยอม
(.............................................................)
ลงชื่อ ...................................................................พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ : การลงนามในชองเจาของบัญชี ขอใหเปนไปตามตัวอยางที่ใหไวกับ

หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงินฝากในบัญชี
วันที่......................เดือน..............................พ.ศ. ..........................
ขาพเจา...............................................................สมาชิกเลขที่..........................................................
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท.......................................บัญชีเลขที่........................................................................
ชือ่ บัญชี..................................................................................ซึ่งเปดบัญชีไวที่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงาน/สาขา...................................................................ขอทําหนังสือยินยอมใหธนาคารหักหรือโอนเงินฝาก
ของขาพเจาในบัญชีดังกลาว เพื่อชําระคาหุนและหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ได ในกรณีตอไปนี้
1. หักหรือโอนเงินจากบัญชีของขาพเจาดังกลาวขางตน จํานวน.............................................บาท
(.............................................................) ทุกวันสิ้นเดือน ตั้งแตเดือน..................................................................
ไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด จนกวาขาพเจาจะแจงการเปลี่ยนแปลง
2. ในกรณีที่ขาพเจามีการคางชําระคาหุนและหนี้เงินกูในเดือนใด ขาพเจายินยอมใหธนาคารหัก
รวมยอดพรอมทั้งดอกเบี้ยผิดนักชําระจากเงินฝากในบัญชีของขาพเจาไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด
ไดทุกเวลา
3. ข าพเจ ายิ นยอมชํ าระค าธรรมเนี ยมและค าบริ การหั กหรื อโอนเงิ นดั งกล าว ตามระเบี ยบของ
ธนาคาร โดยยินยอมใหคิดหักจากบัญชีดังกลาวของขาพเจาได
การกระทําใด ๆ ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน/สาขา......................................
เพื่อใหเปนไปตามขอ 1 ขอ 2 และขอ ๓ ถือวาธนาคารไดกระทําไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ
ลงชื่อ......................................................เจาของบัญชีผูใหความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.............................................)
หมายเหตุ : การลงนามในชองเจาของบัญชี ขอใหเปนไปตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สถานทีต่ ิดตอ
บานเลขที่.............................หมูที่...............................ซอย...................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/ซอย...........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพทที่บาน......................................โทรศัพทที่ทํางาน...........................
โทรศัพทมือถือ.....................................

แนวทางการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึน้ ๑ ชั้นยศเปนกรณีพิเศษ
สําหรับผูที่เขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ผูท ี่เขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ที่จะไดรับการพิจารณา
ขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เปนกรณีพิเศษจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ เป น ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรู ความสามารถ และปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
ตามความมุงหมายของทางราชการ
๑.๒ ไมเคยมีความประพฤติเปนที่เสื่อมเสียแกทางราชการและหมูคณะ
๑.๓ ไมเคยตองโทษในคดีอาญา เวนความผิดเกี่ยวกับความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
ผูท่ีจ ะไดรับการพิจ ารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่ อนยศสู ง ขึ้น ๑ ชั้นยศ เปนกรณีพิเศษ
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ แลวจะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลจะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่
๓๐ กันยายน ของปงบประมาณที่ลาออก และใหเลื่อนยศไดไมเกินยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
๒.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น ยศ พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) จะตองครองยศ พันเอก
นาวาเอกนาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
มาแล ว ไม น อ ยกว า ๒ ป นั บ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ของป ง บประมาณที่ ล าออก และให เ ลื่ อ นยศเป น
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก จะตองครองยศ พันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก มาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณที่ลาออก
และใหปรับเปนอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) เปนกรณีพิเศษ
แลวแตกรณี ดังนี้
๒.๓.๑ นายทหารชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนไมต่ํากวา
ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ใหปรับเปนรับเงินเดือนระดับ น.๕ (ตามตารางเทียบชั้นเงินเดือนแตละระดับที่ขาราชการทหาร
จะไดรับเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง) โดยใหผูที่ลาออกไดรับเงินเดือนในอัตราที่เคยไดรับกอนที่จะได
มีการปรับระดับอัตรา
๒.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ที่รับเงินเดือน
เต็มขั้นชั้นสูงสุดของระดับที่ผานการประเมิน และไดรับเงินเดือนระดับ น.๕ ใหผูที่ลาออกไดรับเงินเดือน
ระดับ น.๕ ชั้นเดิม
๒.๔ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น ยศ ร อ ยตรี เรื อ ตรี เรื อ อากาศตรี ถึ ง พั น โท นาวาโท
นาวาอากาศโท จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ
ที่ลาออก และใหเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
/ ๒.๕ ...

-๒๒.๕ นายทหารประทวนชั้ น ยศ จ า สิ บ เอก พั น จ า เอก พั น จ า อากาศเอก จะต อ งครองยศ
เดิมมาไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณที่ลาออก และใหเลื่อนยศเปน รอยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี
๒.๖ นายทหารประทวนชั้นยศ จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี ถึง จาสิบโท พันจาโท
พันจาอากาศโท จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ
ที่ลาออก และใหเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
๒.๗ นายทหารประทวนชั้นยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ถึง สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก
จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณที่ลาออก และให
เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
๒.๘ ขาราชการทหารทุกชั้นยศเวน นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
จะดําเนินการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เปนกรณีพิเศษแตเพียงอยางเดียว โดยไมมี
การปรับระดับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม

