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วัน เวลา การดําเนินการ หมายเหตุ 

๑๕ มิ.ย. – ๒๙ ก.ค.๕๘ นขต.กห. และ เหลาทัพ เปดรับสมัคร   
๓ – ๑๔ ส.ค.๕๘ - นขต.กห. และเหลาทัพ สงใบสมัครผูท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ ให สม. 

- กรณีกําลังพลท่ียื่นใบสมัครเขารวมโครงการฯ ไวแลว มีความประสงค 
ท่ีจะระงับการเขารวมโครงการฯ ใหยื่นหนังสือขอระงับการเขารวมโครงการฯ  
ณ หนวยท่ีสมัคร โดย นขต.กห. และเหลาทัพ แจงให สม. ทราบภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 
- สม. สรุปจํานวนผูท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ และดําเนินการปรับเกลี่ย 
จํานวนยอดและแจงจํานวนท่ีไดรับอนุมัติใหกับ นขต.กห. และเหลาทัพ 
- นขต.กห. และเหลาทัพ สรุปและยืนยันจํานวน และรายละเอียดของผูท่ีไดรับ
อนุมัติใหเขารวมโครงการฯ พรอมจัดทําประมาณการงบประมาณ (งบบุคลากร)  
สงให สม. 

 

  ๑๗ – ๒๑ ส.ค.๕๘ สม. ดําเนินการออกคําสั่งใหขาราชการทหารท่ีเขารวมโครงการฯ ออกจากราชการ  
โดยมีผลตั้งแต ๑ ต.ค.๕๘ และแจกจายคําสั่งให นขต.กห. และเหลาทัพ 
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

๒๔ ส.ค. – ๒๘ ส.ค.๕๘ นขต.กห. และเหลาทัพ ออกคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนใหแกผูท่ีไดรับอนุมัติ 
ใหลาออกจากราชการตามโครงการฯ 

 

๓๑ ส.ค.๕๘ – ๔ ก.ย.๕๘ นขต.กห. และเหลาทัพ สงคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ขอมูลรายละเอียดเงินกอน 
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของใหการเงินของหนวย และหนวย 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการดานการเงินและสิทธิประโยชนใหแกขาราชการ 
ท่ีลาออกจากราชการตามโครงการฯ และสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง  

 

๑ ต.ค.๕๘ ขาราชการทหารท่ีเขารวมโครงการฯ ออกจากราชการ        
ต.ค.๕๘ สวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการเบิกจายเงินกอน เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ 

และเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม  
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

 
 
๑. เหตุผลความจําเปน 
 กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 
ภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ มีกําลังพล ประจําการจํานวนมาก ซึ่งกําลังพลดังกลาวจะตองเปน 
ผูมีความรู ความสามารถ และสมรรถภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง แตในปจจุบัน กระทรวงกลาโหม 
ประสบปญหาดานการกําลังพล กลาวคือ 
 ๑.๑ ขนาดกําลังพลของกระทรวงกลาโหม ยังขาดความสมดุลระหวางระดับปฏิบัติการ 
และระดับบริหาร      
 ๑.๒ ความคับค่ังของกําลังพลช้ันยศสูงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  
 ๑.๓ อายุเฉลี่ยของกําลังพลในหนวยปฏิบัติการรบ (มีจํานวนกําลังพลสูงอายุ (๕๐ ปข้ึนไป) 
เกินกวารอยละ ๒๐ ของยอดกําลังพลโดยรวม) สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 
ของกองทัพ  
 เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว กระทรวงกลาโหม จึงจัดใหมีโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
โดยจูงใจใหขาราชการทหารทุกช้ันยศท่ีมีอายุตั้งแต ๕๐ ปข้ึนไป ลาออกจากราชการกอนกําหนด 
 
๒. วัตถุประสงค   
 ๒.๑ เพื่อลดจํานวนกําลังพลท่ีสูงอายุ (อายุ ๕๐ ปข้ึนไป) ของกระทรวงกลาโหม 
 ๒.๒ เพื่อปรับขนาดอัตรากําลังพลใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและเจตนารมณ 
ของรัฐบาลรองรับตอการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปญหาความคับค่ังของกําลังพล 
ในช้ันยศสูง 
 ๒.๓ เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณดานบุคคลภาครัฐระยะยาว 
 
๓. หลักการ   
 จูงใจขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติราชการ     
 
๔. กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการทหาร (ทหารประจําการ และพลอาสาสมัคร) ท่ีมีอายุ ๕๐ ปข้ึนไป หรือเปน 
ผูมีเวลาราชการ ๒๕ ปข้ึนไป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันกอนออกจากราชการตามโครงการฯ 
(วันท่ี ๓๐ กันยายน) และมีเวลาราชการเหลือ ๒ ปข้ึนไป นับตั้งแตวันท่ีออกจากราชการตามโครงการฯ
รวมถึงจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

 
/ ๔.๑ 

 
 



- ๒ - 
 

 ๔.๑ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย 
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไมเปน 
ผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
 ๔.๒ ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เชน   
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก      
เปนตน    
 ๔.๓ ถาเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาท่ีไดทําไวกับสวนราชการ ในการ    
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะตองปฏิบัติราชการชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันท่ีไดทําไวกับราชการ 
สําหรับเวลาท่ียังปฏิบัติราชการชดใชไมครบ    
 ๔.๔ ไมเปนกําลังพลซึ่งอยูในงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามท่ีสวนราชการพิจารณา 
หรือผูท่ีผูบังคับบัญชาพิจารณาวาเปนผูท่ีหนวยงานยังตองการใหอยูในระบบตอไป 
 ๔.๕ กรณีท่ีทางราชการตรวจสอบแลวพบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีหนี้สินกับทางราชการ
ผูเขารวมโครงการฯ จะตองมีหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ) 
ท่ีผูเขารวมโครงการฯ จะไดรับ   
 ท้ังนี้ ผูจะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามโครงการฯ จะตองมีคุณสมบัติดังกลาว 
ครบถวนตั้งแตวันท่ียื่นใบสมัครจนถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ  
 
๕. รายละเอียดของโครงการฯ 
 ๕.๑ หนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ มีอัตรา     
กําลังพลในภาพรวมเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แตมีขาราชการทหารท่ีมีอายุตั้งแต ๕๐ ปข้ึนไป มากกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนกําลังพลท่ีประจําการในปจจุบัน   
 ๕.๒ โครงการฯ นี้ มุงเนนการปรับโครงสรางอายุกําลังพลในสวนท่ีปฏิบัติการรบ จึงกําหนดกรอบ
จํานวนผูเขารวมโครงการฯ ดังนี้  
  ๕.๒.๑ หนวยกําลังรบ และหนวยสนับสนุนการรบ : ไมกําหนดกรอบจํานวนผูเขารวม 
โครงการฯ 
  ๕.๒.๒ หนวยอ่ืนนอกเหนือจากขอ ๕.๒.๑ : กําหนดกรอบจํานวนผูสมัครเขารวม 
โครงการฯ ไมเกินรอยละ ๑๐ ของกลุมเปาหมาย กรณีท่ีมีผูสมัครเขารวมโครงการฯ เปนจํานวนมาก 
ใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ พิจารณาจากปจจัย ดังนี้ 
   ๕.๒.๒.๑ อายุ : กําลังพลท่ีมีอายุมากเปนลําดับแรก และกําลังพลท่ีมีอายุนอยกวา
เปนลําดับรอง  
   ๕.๒.๒.๒ การดํารงตําแหนง : กําลังพลกลุมประจําหนวยเปนลําดับแรก 
และกําลังพลในตําแหนงหลักเปนลําดับรอง 
  ท้ังนี้ สวนราชการอาจพิจารณาจัดลําดับโดยหัวหนาหนวยงานหรือโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาก็ได   

 

/ ๖. ... 
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๖. สิทธิประโยชน  กําหนดสิทธิประโยชนท่ีเปนเงินกอนและสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ คือ  
 ๖.๑ สิทธิประโยชนท่ีเปนเงินกอน  ๘ – ๑๕ เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี)  
โดยไมรวมเงินหรือคาตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

  เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ รวมท้ังเงินเดือนท่ีไดเลื่อนคร้ังสุดทายกอนออกจากราชการ  
และเงินประจําตําแหนง แตไมรวมถึงเงินเพิ่มทุกประเภท (พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑) 
       *เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับ 
เงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๖.๒ สิทธิประโยชนอ่ืน กําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแก  
  ๖.๒.๑ การยกเวนภาษีเงินกอนท่ีไดรับตามโครงการฯ  
  ๖.๒.๒ การยกเวนภาษีในสวนของเงินท่ีไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  
  ๖.๒.๓ การยกเวนไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบ้ียเงินกูปกติ กับเงินกู          
ตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย พ.ศ.๒๕๓๕ โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย    
จากธนาคารอาคารสงเคราะห รวมท้ังโครงการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย ธอส. – กบข. ดวย 
  ๖.๒.๔ มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เฉพาะผูท่ีมี
คุณสมบัติอยูในเกณฑไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําปของปท่ี 
เขารวมมาตรการฯ (ตามช้ันยศและตําแหนงเดิมกอนเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการฯ) โดยใหรับ 
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเสมือนเปนผูท่ีรับราชการอยูถึงวันพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ของปท่ีเสนอขอพระราชทาน โดยดําเนินการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก  
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  ๖.๒.๕ มีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปเชนเดียวกับขาราชการ         
ผูออกจากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ   
  ๖.๒.๖ มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกูยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ      
ขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

/ ๗. ... 
 
 

 

เงินก้อน = [ ๘ + อายุราชการที่เหลือ (ปี)]  X เงินเดอืนเดอืนสดุท้าย รวมเงินประจาํตาํแหน่ง*  (ถ้าม)ี  

              แต่สงูสดุไม่เกนิ ๑๕ เท่าของเงนิเดอืนรวมเงินประจาํตาํแหน่ง (ถ้ามี)  
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๗. เงื่อนไขเพิ่มเติม  
 ๗.๑ หามบรรจุกลับเขารับราชการประจํา (เวน เปนขาราชการฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ) 
 ๗.๒ หากประสงคบรรจุเปนพนักงานราชการ ใหบรรจุไดในกรณีมีสัญญาจางไมเกิน ๑ ป     
โดยไมมีการตอสัญญาอีก  
 
๘. ระยะเวลาของโครงการฯ   
 กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปตอเนื่อง เร่ิมจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ (ออกจากราชการ 
๑ ต.ค.๒๕๕๗) ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ออกจากราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)   
 
๙.  แหลงเงินงบประมาณ 
 ๙.๑ ใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทัพอากาศ จายสิทธิประโยชนเปนเงินกอนจากงบประมาณดานบุคลากร 
 ๙.๒ เงินบํานาญ บําเหน็จ/บําเหน็จดํารงชีพ ใหใชจากงบกลาง 
 
๑๐. การบริหารจัดการ  
 เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมมีผลกระทบเกิดความเสียหาย
ตองานราชการ ใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ ดําเนินการ ดังนี้  
 ๑๐.๑ กําลังพลท่ีอยูในสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามท่ีสวนราชการกําหนด สวนราชการสามารถ
ไมอนุมัติใหรวมโครงการฯ ได  ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนอาจพิจารณาใหผูท่ีอยูในสายงาน
หรือวิชาชีพขาดแคลนดังกลาวเขารวมโครงการฯ โดยจํานวนผูเขารวมโครงการฯ สูงสุดไมเกินรอยละ ๕ 
ของจํานวนคนในสายงานหรือวิชาชีพนั้นท่ีมีคุณสมบัติเขารวมโครงการฯ   
 ๑๐.๒ หามขาราชการทหารซึ่งรับผิดชอบงานโครงการสําคัญของสวนราชการเขารวมโครงการฯ  
 ๑๐.๓  ใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการอยางจริงจัง     
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารจัดการกําลังพลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ    
 ๑๐.๔  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการกําลังพล ติดตามผลการบริหารจัดการกําลังพล 
โดยเฉพาะการบรรจุทดแทนผูท่ีลาออก สามารถดําเนินการไดเฉพาะตําแหนงหลักท่ีวางลง สําหรับตําแหนง
ประจําหนวยใหยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการทหาร    
ใหดํารงตําแหนงประจําหนวย พ.ศ.๒๕๕๑   
 ๑๐.๕  หลักเกณฑ เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามความจําเปน และเหมาะสมของแตละสวนราชการ 
 
๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๑.๑ จํานวนกําลังพลท่ีสูงอายุ (อายุ ๕๐ ปข้ึนไป) ของกระทรวงกลาโหมลดลงรอยละ ๑๐ ในแตละป 
 ๑๑.๒ จํานวนกําลังพลในช้ันยศสูงลดลงไดตามแผนการปรับขนาดกําลังพลของกระทรวงกลาโหม 
 ๑๑.๓ ประหยัดงบประมาณท่ีใชในการจายบํานาญในระยะยาว   

/ ๑๒. ... 
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๑๒.  การรายงานผลการปฏิบัติ  
 หนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ รายงานผล 
การดําเนินโครงการฯ รวมถึงปญหาขอขัดของใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กรมเสมียนตรา) ภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากวันท่ีมีคําสั่งใหขาราชการทหารออกจากราชการของแตละป เพ่ือรวบรวมและสรุปผลนําเรียนรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงกลาโหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานประกอบการสมัครเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
เอกสารประกอบการสมัครเขารวมโครงการฯ 
 ๑. หนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการฯ 
 ๒. หนังสอืรับรองการลาออกจากราชการตามโครงการฯ 
 ๓. แบบกรอกรายละเอียดขอมูลท่ีอยูสําหรับการเบิกจายเงินกอน 
 ๔. กรณีผูสมัครเขารวมโครงการฯ เปลี่ยนใจไมสมัครเขารวมโครงการฯ จะตองยื่นแบบ 
ขอระงบัการลาออกจากราชการตามโครงการฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
เอกสารประกอบการขอพระราชทานยศฯ สูงข้ึนอีก ๑ ช้ันยศ 
 ๑. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการคร้ังแรก จํานวน ๒ ชุด 
 ๒. สําเนาคําสั่งเลื่อนยศคร้ังสุดทายหรือราชกิจจานุเบกษา จํานวน ๒ ชุด (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง) 
 ๓. สําเนาคําสั่งการปรับระดับช้ันเงินเดือน จํานวน ๑ ชุด (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง) 
 ๔. สําเนาคําสั่งบําเหน็จผูท่ีผานการประเมินใหไดรับเงินเดือน ระดับ น.๕ (สําเนาถูกตองจากฉบับจริง) 
 ๕. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๖. สําเนาบัตรประจาํตัวขาราชการ จาํนวน ๑ ฉบับ 
 
เอกสารประกอบการขอรับเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามโครงการฯ 
 ๑. คําขอรับเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
(แบบ ค.ก.ษ.) จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๒. สําเนาคําสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือนคร้ังสุดทาย จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๓. สําเนาคําสั่งเงินประจําตําแหนง จํานวน ๓ ฉบับ (ถามี) 
 ๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๕. สําเนาหนาสมุดธนาคารภายในประเทศท่ีมีช่ือผูขอลาออกจากราชการ (บัญชีออมทรัพย
หรือบัญชีสะสมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน) จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๖. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๓ ฉบับ 
 
เอกสารประกอบการย่ืนเร่ืองขอรับบําเหน็จบํานาญ 
 ๑. แบบคํารองขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ จํานวน ๑ ฉบับ (กรอกขอความใหสมบูรณ) 
 ๒. แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ (แบบ ๕๓๐๐) จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๓. แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญปกติ (แบบ สรจ.๑) 
 ๔. หนังสือแสดงเจตนาขอใหโอนเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของบุคคลอ่ืน (แบบ สรจ.๒) 
 

/ ๕. ... 
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 ๕. หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (สรจ.๓) จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๖. ใบรับรองสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
สําหรับขาราชการ (แบบ ข.๓) กรณี UNDO  
 ๗. หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงินฝากในบัญชี 
 ๘. คํารองขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีฝากเพื่อชําระเปนเงินสงเคราะหคาจัดการศพ 
 ๙. หนังสือแสดงรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพัน 
 ๑๐. รายช่ือฌาปนกิจสงเคราะห ทบ. ท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการใน ต.ค. ... 
 ๑๑. สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการคร้ังแรก จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๒. สําเนาคําสั่งบรรจุเปนนักเรียนนายรอย (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๓. สําเนาคําสั่งบรรจุเปนนักเรียนนายสิบ (ถามี) จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๔. สําเนาทะเบียนทหารกองประจําการ (สด.๓) หรือสําเนาสมุดทหารกองหนุน (สด.๘)  
จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๑๕. สําเนาคําสั่ งปรับเงินเพิ่มพิ เศษรายเดือน (เชน พ.ส.ร., พ.น.บ. ฯลฯ) คร้ังสุดทาย  
จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๖. สําเนาคําสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือนคร้ังสุดทาย จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๗. หนังสือรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณกรณีตาง ๆ ฉบับจริง และสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ  
เชน กรณีปฏิบัติราชการชายแดนปองกันประเทศ กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ กรณีปฏิบัติราชการลับ  
หรือปฏิบัติราชการพิเศษ กรณีราชการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต (กอ.รมน.) 
 ๑๘. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๑๙. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารภายในประเทศท่ีมีช่ือผูขอลาออกจากราชการ (บัญชีออมทรัพย 
หรือบัญชีสะสมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน และช่ือบัญชีเปนภาษาไทยเทานั้น) จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๒๐. รูปถายขนาด ๑ ½ นิ้ว (หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ช้ันยศปจจุบัน) จํานวน ๗ รูป สําหรับ 
นายทหารช้ันยศ พล.ต., พล.ร.ต. และ พล.อ.ต.ข้ึนไป จํานวน ๙ รูป 
 
หมายเหตุ :  - กรณีเปนสมาชิก กบข. ใหสงหลักฐานเพิ่มในขอ ๑๑ – ๑๕, ๑๗ และ ๑๘ อยางละ ๒ ฉบับ 
                  และสําเนาสมุดประวัติรับราชการ (เลมท่ี สม. เก็บรักษา กรณีสังกัด สป.) จํานวน ๑ ชุด 
                - สําเนาเอกสารรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเองทุกฉบับ 
                - การดําเนินการขอรับเงนิ กบข. จะสามารถดาํเนินการไดหลังจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
                  มีหนังสือสั่งจายบําเหน็จ บํานาญแลว หากผูรับบําเหน็จ บํานาญ ไดรับหนังสือสั่งจายฯ แลว 
                  ใหสําเนาหนังสือดังกลาว จํานวน ๒ ชุด ให สม.(กบพ.สกพ.สม.) เพื่อดําเนินการตอไป 
                  (เฉพาะนายทหารช้ันนายพล และขาราชการสังกัด สป.) 
 

 
 
 

 



หนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ออกจากราชการ ๑ ต.ค.๕๘) 

 
                                                                       เขียนท่ี......................................................... 
                                                                    วันท่ี...................เดือน.........................พ.ศ. ........ 
เรื่อง  ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรียน................................................ 
 ดวย กระผม, ดิฉัน.................................................................................หมายเลขประจําตัวขาราชการกลาโหม 
.............................................หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน......................................................................เกิดเม่ือวันท่ี 
........เดือน..............พ.ศ. ...........อายุ............ป...........เดือน (นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี 
........เดือน............พ.ศ. ...........เวลาราชการ.............ป.............เดือน (นับถึงวันท่ี 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 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
(ท่ีนํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได)........................................................บาท มีความประสงคจะขอลาออกจากราชการ 
ตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. ตั้งแต ๑ ต.ค. พ.ศ. ...................... 
 อนึ่ง กระผม, ดิฉัน ไดรับทราบและยอมรับในหลักเกณฑและเง่ือนไข รวมท้ังรายละเอียดของโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. เปนอยางดีแลว 
 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
                                                                       ควรมิควรแลวแตจะกรุณา 
                                                         (ลงชื่อ)....................................................................... 
                                                                     (........................................................) 
                                                     (ตําแหนง)........................................................................ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง 
..........เหน็ควรอนุญาตใหลาออก 
..........ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
                                                                   
                                                        (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                                           (........................................................) 
                                                           (ตําแหนง)............................................................................ 
 
หมายเหตุ : ๑. เบอรโทรศัพทของผูสมัครเขารวมโครงการฯ ท่ีสามารถติดตอไป 
                    โทร. .................................................... มือถือ .................................................... 
                ๒. สําหรับผูท่ีแตงกายเหลาทัพ ทบ. ใหระบุจังหวัดทหารบก ท่ีจะรับเงินในชองสังกัดการรับเงิน 
                     เม่ือออกจากราชการแลว จะรับเงินบํานาญท่ีจังหวัดทหารบกใด 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 ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของ กห. ดังนี้ 
  ๑.๑ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย 
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไมเปน
ผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
  ๑.๒ ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑท่ีจะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตามกฎหมาย เชน 
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก  
  ๑.๓ ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาท่ีไดทําไวกับสวนราชการ ในการ
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะตองปฏิบัติราชการชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย และจะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันท่ีไดทําไวกับราชการสําหรับเวลา 
ท่ียังปฏิบัติราชการชดใชไมครบ 
  ๑.๔ มีอายุและเวลาราชการตรงตามท่ีกรอกในดานหนาใบสมัคร 
 ๒. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของ กห. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ออกจากราชการ ณ ๑ ต.ค.๕๘) 
  ๒.๑ ขาพเจาจะไมขอบรรจุกลับเขารับราชการในสวนราชการตามกฎหมายวาดวย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยไมรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ๒.๒ กรณีท่ีทางราชการตรวจสอบแลว พบวา ขาพเจามีหนี้สินกับทางราชการ ขาพเจา 
จะตองมีหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ) ท่ีขาพเจาจะไดรับ
จากการเขารวมโครงการฯ 
 ๓. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามโครงการนี้ หากขาพเจาประสงคบรรจ ุ
เปนพนักงานราชการ ขาพเจาจะบรรจุเปนพนักงานราชการโดยสัญญาจาง ระยะเวลาไมเกิน ๑ ป โดยไมมี 
การตอสัญญาอีก 
 ๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอมูล 
ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหทางราชการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
 
                                                         (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                     (..........................................) 
                                                      (ตําแหนง).............................................................. 
 
 
                        
 



แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
                                                                                    เขียนท่ี.............................................. 
                                                               วันท่ี............................เดือน....................พ.ศ. ............. 
 
เร่ือง   ขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของ กห. 
         ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรียน   ......................................................... 
 ตามท่ี กระผม, ดฉัิน..................................................................................................................... 
ตําแหนง........................................................................................................................................................... 
สังกัด............................................ไดยื่นแบบหนงัสือขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ 
กอนกําหนดของ กห. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปเม่ือ...................................................นั้น 
 กระผม, ดิฉัน มีความประสงคจะขอระงับการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
ของ กห. ตามมติ ครม. ดังกลาว เนื่องจาก....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 
                                                                          ควรมิควรแลวแตจะกรุณา 
 
                                                               (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                            (...............................................) 
                                                           (ตําแหนง)..................................................................... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง 
.............เห็นควรระงับการลาออก 
.............ไมเห็นควรระงับการลาออก  เนื่องจาก............................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
                                                               (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                            (...............................................) 
                                                           (ตําแหนง)..................................................................... 
 
 



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



คํารองขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือชําระเปนเงินสงเคราะหคาจัดการศพ 
 
                                                                    วันท่ี..................เดือน..................พ.ศ. ................. 
 
เรียน   ผูจัดการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสํานักราชดําเนิน 
  ดวยขาพเจา..............................................................บานเลขท่ี........................หมู................ 
ซอย...........................ถนน......................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด.....................................โทรศัพท........................................มีความประสงคจะสงชําระเงินทางธนาคาร 
เนื่องจาก       เกษียณอายุราชการ       ขอลาออกจากราชการ        อ่ืน ๆ.................................................. 
โดยขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา  ซึ่งฝากไวท่ีสาขา........................................................ 
ประเภทบัญชีออมทรัพยหมายเลขบัญชี........................................................................เพื่อเปนเงินสงเคราะห 
คาจัดการศพของสมาชิกท่ีเสียชีวิตจากขาพเจาซึ่งเปนสมาชิกสวน................................................................... 
หมายเลขทะเบียน.............................................และของสมาชิกผูท่ีมีรายช่ือในทายหนังสือนี้  ตั้งแตงวดเดือน 
.......................ศพท่ี................เปนตนไป  เพื่อโอนเขาบัญชี กรมสวัสดิการทหารบก ประเภทบัญชีออมทรัพย 
หมายเลขบัญชี  ๐๐๒ – ๒ – ๔๕๖๖๖ – ๙  และกองการฌาปนกิจ  กรมสวัสดิการทหารบก  จะไดแจงให 
ธนาคารไดทราบเปนประจําทุกเดือน พรอมนี้ขาพเจาไดสําเนาหมายเลขสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากของขาพเจา 
และเอกสารประกอบแนบมาดวยแลว 
  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และดําเนินการตอไป 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                       ................................................ 
                                                         (........................................) 
 
รายช่ือสมาชิกท่ีรวมสงชําระเงิน 
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 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ทบ. ท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ ใน ต.ค.๕๘ 
ของหนวย......................................... 

 
ลําดบั ยศ-ช่ือ-สกุล หมายเลขทะเบียน 

สมาชิก กฌป.สก.ทบ. 
ท่ีอยูท่ีสามารถ 

ติดตอได 
หมายเลข 
โทรศัพท 

หมายเหตุ () 
เกษียณอาย ุ ลาออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
                                                          ขอรับรองวาถูกตอง 
                                                                  (ลงช่ือ) 
                                                                                                                   
                                                                             (..........................................) 
                                                               น.สวัสดิการ......................(หรือผูปฏิบัตหินาท่ีแทน) 
 
หมายเหต ุ :  เฉพาะผูเปนสมาชิกฌาปนกิจ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ลําดบัท่ี รายการ หักเดือนละ งวดคางชําระ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
 

    

 
 2.  หนี้สินสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด 
                          ไมมีหนี้สินคงคางกับสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด 
                          มีรายละเอียดหนี้สินและภาระผูกพันสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ดังนี้ 
 

ลําดบัท่ี รายการ หักเดือนละ จํานวนเงินคงคาง หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
 

คาหุนสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด 
เงินกูสามัญสหกรณออมทรัพย สป. จาํกัด 
เงินกูฉุกเฉินสหกรณออมทรัพย สป. 
จํากัด 

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

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



หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงนิฝากในบัญชี 
                                                      วันท่ี.............................เดือน......................พ.ศ. .................. 
เรียน  ผูจัดการสหกรณออมทรัพย สป. จาํกัด 
 1. ขาพเจา.................................................................สมาชิกเลขท่ี............................................ 
ขอทําหนังสือยินยอมใหเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด  ประสานการโอนเงินกับ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และยินยอมใหดําเนินการหักเงินเพื่อชําระหนี้เงินกู สหกรณฯ ดังนี้ 
  1.1  ให กรมการเงินกลาโหม หักหรือโอนเงิน  ไปยัง ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา 
กระทรวงกลาโหม ช่ือบัญชี สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด เลขท่ีบัญชี 039 2 23153 6 ในกรณีดังตอไปนี้ 
   1.1.1  หักหรือโอนเงินบําเหน็จปกติ หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใด ท่ีขาพเจาจะไดรับจากการ
เขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จํานวน.......................................บาท 
(.....................................................) 
   1.1.2  หักหรือโอนเงินเบ้ียหวัด บํานาญ จํานวน เดือนละ...............................................บาท 
(....................................................) ทุกวันสิ้นเดือน  ตั้งแตเดือน.................................. 
 ท้ังนี้ขาพเจาทราบแลววาจะตองไปทําหนังสือยินยอมใหหักหนี้สินจากเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญท่ี 
กรมการเงินกลาโหม (กองการเงิน) อีก 1 ฉบับ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม ของทุกปหากพนกําหนด กรมการเงินกลาโหม
จะชะลอการเบิกเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ ของขาพเจาไวกอนจนกวาขาพเจาจะมาดําเนินการใหแลวเสร็จ 
  1.2 ใหธนาคาร........................................................สาขา....................................................................................
หักหรือโอนเงิน จากบัญชีของขาพเจา ซึ่งเปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท.......................................................................
บัญชีเลขท่ี..............................................................................ช่ือบัญชี................................................................................................. 
ซึ่งเปนบัญชีรับโอนเงินสิทธิประโยชนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปยัง ธนาคาร............................................
สาขา.................................................ช่ือบัญชี สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด เลขท่ีบัญชี........................................................ 
เพื่อชําระหนี้เงินกูสหกรณฯ ดังนี้  
   1.2.1  หักหรือโอนเงินบําเหน็จตกทอด หรือเงนิสิทธิประโยชน (เงินกอน และหรือเงินบํานาญ) 
หรือ สิทธิประโยชนอ่ืนใด ท่ีขาพเจาจะไดรับการการเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพื่อชําระหนี ้
เงินกู สหกรณออมทรัพย สป. จํากัด จํานวน..........................................บาท (...................................................) 
   1.2.2  หักหรือโอนเงินเบ้ียหวัด บํานาญ  จํานวน เดือนละ........................................................บาท 
(...................................................................) ทุกวันสิ้นเดือน ตั้งแตเดือน................................................... 
 2. หากขาพเจามีการเปลี่ยนแปลงช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี ดังกลาว ขาพเจาจะแจงการเปลี่ยนแปลงเลขท่ี 
บัญชีใหม ใหสหกรณฯ ทราบ  ท้ังนี้หากขาพเจาไมไดแจงใหสหกรณฯ ทราบ เปนเหตุใหสหกรณฯ ไมสามารถหักหรือ 
โอนเงิน  จากบัญชีดังกลาวได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช่ือบัญชี  เลขท่ีบัญชี  แตขาพเจายังมีหนี้เงินกูคงคางอยูกับ 
สหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ สอบถามการเปลี่ยนแปลงบัญชีดังกลาวจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และหักเงินชําระคาหุน และหนี้เงินกูของสหกรณฯ ในบัญชีใหมตอไปไดทันที 
 3. ในกรณีท่ีขาพเจามีการคางชําระคาหุนและหนี้เงินกูในเดือนใดขาพเจายินยอมใหธนาคารหักรวบ
ยอดพรอมท้ังดอกเบ้ียผิดนัดชําระจากเงินฝากในบัญชีของขาพเจาไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ไดทุกเวลา 
                   4.   ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมและคาบริการหักหรือโอนเงินดังกลาว ตามระเบียบของธนาคาร 
โดยยินยอมใหคิดหักจากบัญชีดังกลาวของขาพเจาได 
 การกระทําใด ๆ  ของธนาคาร...........................................สํานักงาน/สาขา..........................................................หรือ 
กรมการเงินกลาโหม เพื่อใหเปนไปตามขอ 1 ถึงขอ 4 ถือวาธนาคารไดกระทําไปตามความประสงคของขาพเจาทุก
ประการ                                                   
 
                                                  ลงช่ือ ...................................................................เจาของบัญชีผูใหความยินยอม 
                                                            (.............................................................) 
                                                  ลงช่ือ ...................................................................พยาน 
                                                            (.............................................................) 
 
                                                     หมายเหตุ  :  การลงนามในชองเจาของบัญชี ขอใหเปนไปตามตัวอยางท่ีใหไวกับ

 



 
 

หนังสือยินยอมใหหักหรือโอนเงินฝากในบัญชี 
 

                                                      วันท่ี......................เดือน..............................พ.ศ. .......................... 
 
 ขาพเจา...............................................................สมาชิกเลขท่ี.......................................................... 
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท.......................................บัญชีเลขท่ี........................................................................ 
ชือ่บัญชี..................................................................................ซ่ึงเปดบัญชีไวท่ีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงาน/สาขา...................................................................ขอทําหนังสือยินยอมใหธนาคารหักหรือโอนเงินฝาก 
ของขาพเจาในบัญชีดังกลาว เพ่ือชําระคาหุนและหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด ได ในกรณีตอไปนี้ 
 1. หักหรือโอนเงินจากบัญชีของขาพเจาดังกลาวขางตน จํานวน.............................................บาท 
(.............................................................) ทุกวันสิ้นเดือน  ตั้งแตเดือน.................................................................. 
ไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด จนกวาขาพเจาจะแจงการเปลี่ยนแปลง 
 2. ในกรณีท่ีขาพเจามีการคางชําระคาหุนและหนี้เงินกูในเดือนใด ขาพเจายินยอมใหธนาคารหัก 
รวมยอดพรอมท้ังดอกเบี้ยผิดนักชําระจากเงินฝากในบัญชีของขาพเจาไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพย สป. จํากัด 
ไดทุกเวลา 
 3. ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมและคาบริการหักหรือโอนเงินดังกลาว ตามระเบียบของ
ธนาคาร โดยยินยอมใหคิดหักจากบัญชีดังกลาวของขาพเจาได 
 การกระทําใด ๆ ของธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงาน/สาขา...................................... 
เพ่ือใหเปนไปตามขอ 1 ขอ 2 และขอ ๓ ถือวาธนาคารไดกระทําไปตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ 
 
                                                ลงชื่อ......................................................เจาของบัญชีผูใหความยินยอม 
                                                         (..............................................) 
 
                                                ลงชื่อ......................................................พยาน 
                                                         (.............................................) 
 
หมายเหตุ  : การลงนามในชองเจาของบัญชี ขอใหเปนไปตามตัวอยางท่ีใหไวกับธนาคาร 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานท่ีติดตอ 
บานเลขท่ี.............................หมูท่ี...............................ซอย...................................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/ซอย...........................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพทท่ีบาน......................................โทรศัพทท่ีทํางาน........................... 
โทรศัพทมือถือ..................................... 
 
    
 
 
 
 



 
 

 
แนวทางการพจิารณาผูมีสิทธิไดรับการขอพระราชทานยศหรือเล่ือนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศเปนกรณีพิเศษ 

สําหรับผูท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 ผูท่ีเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ท่ีจะไดรับการพิจารณา 
ขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ เปนกรณีพิเศษจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑  เปนผู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ และปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
ตามความมุงหมายของทางราชการ 
 ๑.๒  ไมเคยมีความประพฤติเปนท่ีเสื่อมเสียแกทางราชการและหมูคณะ 
 ๑.๓  ไมเคยตองโทษในคดีอาญา เวนความผิดเก่ียวกับความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ เปนกรณีพิเศษ 
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ แลวจะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลจะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ของปงบประมาณท่ีลาออก และใหเลื่อนยศไดไมเกินยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 
 ๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งดํารงตําแหนง 
อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) จะตองครองยศ พันเอก  
นาวาเอกนาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) 
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณท่ีลาออก และใหเลื่อนยศเปน  
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 
 ๒.๓ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก จะตองครองยศ พันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก มาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณท่ีลาออก 
และใหปรับเปนอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) เปนกรณีพิเศษ 
แลวแตกรณี ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ นายทหารช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนไมต่ํากวา 
ระดับ น.๔ ช้ัน ๕ ใหปรับเปนรับเงินเดือนระดับ น.๕ (ตามตารางเทียบช้ันเงินเดือนแตละระดับท่ีขาราชการทหาร 
จะไดรับเม่ือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง) โดยใหผูท่ีลาออกไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีเคยไดรับกอนท่ีจะได 
มีการปรับระดับอัตรา 
  ๒.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ท่ีรับเงินเดือน 
เต็มข้ันช้ันสูงสุดของระดับท่ีผานการประเมิน และไดรับเงินเดือนระดับ น.๕ ใหผูท่ีลาออกไดรับเงินเดือน 
ระดับ น.๕ ช้ันเดิม 
 ๒.๔ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ รอยตรี เ รือตรี เ รืออากาศตรี ถึง พันโท นาวาโท  
นาวาอากาศโท จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ 
ท่ีลาออก และใหเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ 

/ ๒.๕ ... 
 

 



 
 

- ๒ - 
 
 ๒.๕ นายทหารประทวนช้ันยศ จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก จะตองครองยศ 
เดิมมาไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณท่ีลาออก และใหเลื่อนยศเปน รอยตรี 
เรือตรี เรืออากาศตรี 
 ๒.๖ นายทหารประทวนช้ันยศ จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี ถึง จาสิบโท พันจาโท 
พันจาอากาศโท จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ 
ท่ีลาออก และใหเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ 
 ๒.๗ นายทหารประทวนช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ถึง สิบเอก จาเอก จาอากาศเอก 
จะตองครองยศเดิมมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณท่ีลาออก และให
เลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ 
 ๒.๘ ขาราชการทหารทุกช้ันยศเวน นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
จะดําเนินการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงข้ึน ๑ ช้ันยศ เปนกรณีพิเศษแตเพียงอยางเดียว โดยไมมี
การปรับระดับช้ันเงินเดือนตามช้ันยศใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


