
                        ใบสมัครเป็นสมาชิก 
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสง่เสริมการเกษตร 

ที่ /  
สมัครสมาชิกประเภท 

สามัญ                                                                                                                                                                                        
วิสามัญ                                                                                                                                                                                          
สมทบ 

วันที ่  เดือน  พ.ศ.   

ข้าพเจ้า      เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.    

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                สัญชาติ              โทรศัพท์บ้าน             โทรศัพท์มือถือ                       

ขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท        สามัญ        วิสามัญ 

               สามี        ภรรยา  ชื่อ                         เลขที่สมาชิก         สามัญ                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้สมัครสมาชิกเป็น       ข้าราชการ       ลูกจ้าง       เจ้าหน้าที่สหกรณ์       พนักงานราชการ       อ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                   

สังกัด        กอง / ฝ่าย        หน่วย/ ศูนย์                            จังหวัด                                    

ขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท        สมทบ 

 บิดา ชื่อ                                                                      เลขที่สมาชิก                                                                                      

 มารดา ชื่อ                                              เลขที่สมาชิก                                              

เป็นบุตร        ชาย        หญิง          อ่ืนๆ                                                                                                                                         

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่        หมู่ที ่         ตรอก/ซอย                 ถนน               ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                              
จังหวัด                     รหัสไปรษณีย์                    โทรศพัท์                  ขอสมัครเป็นสมาชิก        สามัญ     วิ   วิสามัญ         สมทบ        
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่จะได้รับส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งเรียกเก็บเป็นรายเดือน         
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ของข้าพเจ้าทราบว่า เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตให้น าเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับช าระหน้ี
ของทางราชการหรือหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด ก่อน 
 บุคคลที่ข้าพเจ้าประสงค์ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อขา้พเจ้าเสยีชีวิต ดังนี้  
1.     ซึ่งเป็น คู่สมรส          บุตร           บิดา/มารดา 
         ผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้อุปการะ (ให้ระบุความสัมพันธ์)        เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

2.     ซึ่งเป็น       คู่สมรส          บุตร            บิดา/มารดา 
         ผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้อุปการะ (ให้ระบุความสัมพันธ์)      เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

3.     ซึ่งเป็น       คู่สมรส          บุตร            บิดา/มารดา 
         ผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้อุปการะ (ให้ระบุความสัมพันธ์)     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

4.     ซึ่งเป็น       คู่สมรส          บุตร            บิดา/มารดา 
         ผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้อุปการะ (ให้ระบุความสัมพันธ์)     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน       

ของข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่  ตรอก/ซอย    ถนน     
ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต       จังหวัด       
รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์       เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และจัดการศพของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว 
ข้างต้นเป็นความจริงและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกประการ  

(ลงชื่อ)      คู่สมรส(กรณีสมัครวิสามัญ) (ลงชื่อ)      ผู้สมัคร 
         (                           ) ผู้ให้ความยินยอม                        (                                          )                                   
 (ลงชื่อ)      บิดา/มารดา(กรณีสมัครสมทบ)  
          (                                ) ผู้ให้ความยินยอม                                                                              
หมายเหตุ  กรณีสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอม, กรณีสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องให้บิดา/มารดาลงชื่อให้ความยินยอม 
                                                              (พลิก)

22 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

สมาชิกเลขท่ี  

วันท่ีอนุมัติ  

วันท่ีลงรับ  
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แบบ ฌ.กสก. 1     



คุณสมบัติของผู้สมัคร  ขั้นตอนและวิธีการสมัคร  และการได้รับสิทธิเป็นสมาชิก 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                                                                                                                                                                                
      (๑)    สมาชิกสามัญ   ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการที่รับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  จ ากัด  หรือเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
              (๒)   สมาชิกวิสามัญ  ต้องเป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ  และต้องสมัครในขณะที่สมาชิกสามัญยังเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานราชการ 
ที่รับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด  หรือเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
             (๓)   สมาชิกสมทบ  ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว  และอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์  โดยสมาชิกสามัญ
ต้องยินยอมให้หักเงินเดือน เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดของสมาชิกสามัญที่สามารถน ามาช าระค่าสงเคราะห์ศพได้  

(๔) ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญจะต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปีบริบูรณ์ 
(๕)  มีความประพฤติดี  ไม่เป็นภัยต่อสังคมและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

           (๖)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นบุคคลที่ก าลังป่วยด้วยโรคร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต                     
 (๗)  ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐซ่ึงรับรองโรคทั่วไป 
  (๘)  ไม่เคยถูกให้ออกจากสมาชิกตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อ ๑๙ (๔)                                                                      

ข. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร                                                                                                                                                                                                        
             (1) สถานที่ยื่นใบสมัคร 
                   1.1 ยื่นใบสมัครที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
                   1.2 ยื่นใบสมัครที่หน่วยงานตัวแทน 
                   1.3 ยื่นใบสมัครที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ 
             (2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
                   2.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด 
                   2.2 ส าเนาบัตรข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                     2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ที่ระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน (กรณีมอบให้บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องแนบส าเนาสูติบัตรด้วย) 
                   2.4 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งรับรองโรคทั่วไป 
                   2.5 เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  จ านวน 150 บาท 
                   2.6 ส าเนาใบส าคัญการสมรสกรณีสมัครสมาชิกวิสามัญ 
             (3) การยื่นใบสมัคร 
          3.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีใบสมัครและผู้รับรองเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการเป็นผู้รับรอง 
                   3.2 ยื่นที่หน่วยงานตัวแทน  จะต้องมีใบสมัคร  และตัวแทนหรือผู้รักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้รับรอง 
                   3.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่  จะต้องมีใบสมัคร และผู้รับรองเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการเป็นผู้รับรอง       
                      กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัคร ณ  สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่  มอบให้ผู้จัดการการฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอเรื่องเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์อนุมัติการเป็นสมาชิกโดยใช้เอกสารใบสมัครและผู้รับรอง และให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ก าหนดในใบ
สมัครได้หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว แต่ต้องไม่เกินก าหนดสี่สิบห้าวันหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ  การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
แล้วตามข้อ ๑๖ และหากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกและการฌาปนกิจสงเคราะห์จะยกเลิกการ
สมัครเป็นสมาชิกในครั้งน้ี โดยจะรอเอกสารเพิ่มเติมจนกว่าจะครบถ้วนแล้วน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิ์การ
เป็นสมาชิกอีกครั้งหนึ่งต่อไป และจะเริ่มนับระยะเวลา การอนุมัติสิทธิ์การเป็นสมาชิกอีก 45 วัน ตามหลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก 

ค.  ขั้นตอนการได้รับสิทธิเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ                                                                                                                                                
  ผู้สมัครด าเนินการตามข้อ ก., ข.(1),(2),(3)  และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการสมัครแล้ว  ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกภายใน ๔๕ วัน 
นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ  

  ในกรณีที่สมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว  ให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สมัครสมาชิก  หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  จะยกเลิกใบสมัครสมาชิก  และถือว่าผู้สมัครสมาชิกยินยอมบริจาคเงินค่าสมัครและ
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมทบเข้ากองทุนสะสมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

หมายเหตุ   คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสรมิการเกษตร ประชุมครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2563              
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

 



 

 

หนังสือรับรองสมาชิกสามัญ/วิสามัญ/สมทบ 

 

วันที ่  เดือน  พ.ศ.   

 

ข้าพเจ้า      ต าแหน่ง                                             

สังกัด         กอง       ส านักงาน        หน่วย/ ศูนย์                                                                            

อ าเภอ/เขต              จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว                          เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.                         

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                       สัญชาติ             โทรศัพท์บ้าน           โทรศัพท์มือถือ                                                

ได้สมัครเป็นสมาชิกประเภท         สามัญ        วิสามัญ 

                  สามี        ภรรยา ชื่อ                              เลขที่สมาชิก        สามัญ                                                                                                    

ผู้สมัครสมาชิกเป็น       ข้าราชการ       ลูกจ้าง        เจ้าหน้าทีส่หกรณ์        พนักงานราชการ       อ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                               

สังกัด        กอง / ฝ่าย        หน่วย/ ศูนย์                            จังหวัด                                      

ได้สมัครเป็นสมาชิกประเภท          สมทบ 

 บิดา ชื่อ                                                                      เลขที่สมาชิก                                                                                      

 มารดา ชื่อ                                              เลขที่สมาชิก                                              

เป็นบุตร        ชาย         หญิง         อ่ืนๆ                                                                                                                                           

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่        หมู่ที ่         ตรอก/ซอย                 ถนน               ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต                     

จังหวัด                       รหสัไปรษณีย์                โทรศัพท์                        ขอสมัครเป็นสมาชิก         สามัญ        วิสามัญ        สมทบ                                  
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร      

(ลงช่ือ)     ผู้รับรอง 
                 (                                       )    
                ต าแหน่ง....................................................... 
        สังกัด........................................................... 
        เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน........................................... 
 
 
หมายเหตุ  
   1. ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีใบสมัครและผู้รับรองเป็นข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดบัช่านาญการเป็นผู้รับรอง 
   2. ยื่นที่หนว่ยงานตวัแทน  จะตอ้งมีใบสมัคร  และตัวแทนหรือผู้รักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้รับรอง 
   3. ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องมีใบสมัคร และผู้รับรองเป็นข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับชา่นาญการเป็นผู้รับรอง  

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

สมาชิกเลขที ่   

วันที่ลงรับ  
   

  

สั

ง

 
 

สั

ง

 

สั

ง
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ง
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ง

 

สั

ง

 

 

สั

ง

 

 



แบบบันทึกเพ่ิมเตมิต่อท้าย 
(กรณีผู้รับเงินสงเคราะห์มิใช่บุคคลในครอบครัว) 

ใบสมัคร   ค าขอเพิ่ม/เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ 

ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   

  

  ตามที่ข้าพเจ้า      สมาชิกเลขที ่                                                  

ได้แสดงความความจ านงให้      ผู้อยู่ในอุปการะของข้าพเจ้า       ผู้อุปการะข้าพเจ้า เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ นั้น 

เนื่องจาก ๑.   เกี่ยวข้องเป็น                                                     

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ์                                                   

๒.   เกี่ยวข้องเป็น                                               

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ์                                             

๓.   เกี่ยวข้องเป็น                                       

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ์                                                   

๔.   เกี่ยวข้องเป็น                                               

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ์                                         

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)     สมาชิก/ผู้สมัคร 

            (                        )  

       ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................. 
       ถนน..................ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต...............................
        จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศัพท์.................................... 
                

 

 

หมายเหตุ  ผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้อุปการะ  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกได้ส่งเสียให้เล่าเรียน หรือเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูสมาชิก                     
ในวัยเด็ก ซึ่งมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนญาติ ดูแลรักษาในยามเจ็บป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  

  



ลงช่ือ     ผู้ให้ค่ายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      
    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า   อายุ  ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี    

หมู่ท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ต่าบล/แขวง     

อ่าเภอ/เขต   จังหวัด   รบัราชการสังกัด                       
ต่าแหน่ง         และเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้า
สังกัดอยู่หักเงินของข้าพเจ้า ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  
 

และส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอให้ความยินยอมไว้กับ ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบันและในภายหน้า ดังน้ี 
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ          
จากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังในปัจจุบันและในภายหน้า ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งในแต่        
ละเดือนและส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น  แล้วแต่กรณี ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
  ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ่าเหน็จ บ่านาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากบ่าเหน็จ  หรือเงินบ่านาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมกา รเกษตรแจ้ง  และส่งเงินจ่านวนดังกล่าวน้ันให้                        
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

  ข้อ 3 การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไม่ว่ากรณีใด  เมื่อได้หักช่าระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว       
(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช่าระค่าสงเคราะห์ศพ หรือเงินอื่น  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอันดับแรก รวมท้ัง
ช่าระหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ่ากัด 
  ข้อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค่ายินยอมท้ังหมด  หรือบางส่วน 
จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นภาระท่ีข้าพเจ้ามีต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  เว้นแต่จะได้รับค่ายินยอมเป็นหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
และค่ายินยอมน้ีให้มีผลบังคับตลอดไปตราบเท่าท่ีข้าพเจ้าต้องช่าระเงินให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ข้อ 5 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น   หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัด  มีอ่านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรืองเงินบ่านาญหรืองเงินบ่าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีข้าพเจ้า       
มีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น                                  
ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค่ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  
เพียงแต่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ได้ทราบ                 
เพื่อด่าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าต่อไป 
  หนังสือยินยอมฉบับน้ีท่าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า  โดยได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค่าในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นกลักฐานส่าคัญต่อหน้าพยาน 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไว้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองเก็บไว้
กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
1.พยาน 
   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้อง
เป็นข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง 
   1.2 ยื่นที่หน่วยงานตัวแทน จะต้องเป็นตัวแทนหรือผู้รักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้รับรอง 
   1.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องเป็น
ข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง       
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ลงช่ือ     ผู้ให้ค่ายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      
    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า   อายุ  ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี    

หมู่ท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ต่าบล/แขวง     

อ่าเภอ/เขต   จังหวัด   รบัราชการสังกัด                       
ต่าแหน่ง         และเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้า
สังกัดอยู่หักเงินของข้าพเจ้า ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ช่ือ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  
 

และส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอให้ความยินยอมไว้กับ ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบันและในภายหน้า ดังน้ี 
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ          
จากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังในปัจจุบันและในภายหน้า ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งในแต่        
ละเดือนและส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น  แล้วแต่กรณี ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
  ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ่าเหน็จ บ่านาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากบ่าเหน็จ  หรือเงินบ่านาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้ง  และส่งเงินจ่านวนดังกล่าวน้ันให้                       
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

  ข้อ 3 การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไม่ว่ากรณีใด  เมื่อได้หักช่าระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว       
(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช่าระค่าสงเคราะห์ศพ หรือเงินอื่น  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอันดับแรก รวมท้ัง
ช่าระหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ่ากัด 
  ข้อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค่ายินยอมท้ังหมด  หรือบางส่วน 
จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นภาระท่ีข้าพเจ้ามีต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  เว้นแต่จะได้รับค่ายินยอมเป็นหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
และค่ายินยอมน้ีให้มีผลบังคับตลอดไปตราบเท่าท่ีข้าพเจ้าต้องช่าระเงินให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ข้อ 5 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น   หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัด  มีอ่านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรืองเงินบ่านาญหรืองเงินบ่าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีข้าพเจ้า       
มีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น                                  
ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค่ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  
เพียงแต่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ได้ทราบ                 
เพื่อด่าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าต่อไป 
  หนังสือยินยอมฉบับน้ีท่าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า  โดยได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค่าในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นกลักฐานส่าคัญต่อหน้าพยาน 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไว้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองเก็บไว้
กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

 

 

 

      

หมายเหตุ  
1.พยาน 
   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้อง
เป็นข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง 
   1.2 ยื่นที่หน่วยงานตัวแทน จะต้องเป็นตัวแทนหรือผู้รักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้รับรอง 
   1.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องเป็น
ข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง       

 
 

 



ลงช่ือ     ผู้ให้ค่ายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      
    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า   อายุ  ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี    

หมู่ท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ต่าบล/แขวง     

อ่าเภอ/เขต   จังหวัด   รบัราชการสังกัด                       
ต่าแหน่ง         และเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้า
สังกัดอยู่หักเงินของข้าพเจ้า ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ช่ือ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  
 

และส่งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอให้ความยินยอมไว้กับ ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบันและในภายหน้า ดังน้ี 
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ          
จากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังในปัจจุบันและในภายหน้า ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งในแต่        
ละเดือนและส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น  แล้วแต่กรณี ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
  ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ่าเหน็จ บ่านาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากบ่าเหน็จ  หรือเงินบ่านาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจ่านวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้ง  และส่งเงินจ่านวนดังกล่าวน้ันให้                              
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

  ข้อ 3 การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ่านาญ  หรือเงินบ่าเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไม่ว่ากรณีใด  เมื่อได้หักช่าระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว       
(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช่าระค่าสงเคราะห์ศพ หรือเงินอื่น  ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอันดับแรก รวมท้ัง
ช่าระหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ่ากัด 
  ข้อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค่ายินยอมท้ังหมด  หรือบางส่วน 
จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นภาระท่ีข้าพเจ้ามีต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  เว้นแต่จะได้รับค่ายินยอมเป็นหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 
และค่ายินยอมน้ีให้มีผลบังคับตลอดไปตราบเท่าท่ีข้าพเจ้าต้องช่าระเงินให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ข้อ 5 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น   หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัด  มีอ่านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรืองเงินบ่านาญหรืองเงินบ่าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีข้าพเจ้า       
มีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช่าระค่าสงเคราะห์  หรือเงินอื่น                                  
ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค่ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  
เพียงแต่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ได้ทราบ                 
เพื่อด่าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าต่อไป 
  หนังสือยินยอมฉบับน้ีท่าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า  โดยได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค่าในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นกลักฐานส่าคัญต่อหน้าพยาน 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไว้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองเก็บไว้
กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
1.พยาน 
   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้อง
เป็นข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง 
   1.2 ยื่นที่หน่วยงานตัวแทน จะต้องเป็นตัวแทนหรือผู้รักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้รับรอง 
   1.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องเป็น
ข้าราชการไม่ต่่ากว่าระดับช่านาญการเป็นผู้รับรอง       

 
 

 


