แบบ ฌ.กสก. 1

ใบสมัครเปนสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
ที่
/
สมัครสมาชิกประเภท
สามัญ
วิสามัญ
สมทบ

วันที่ลงรับ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

สัญชาติ

ขอสมัครเปนสมาชิกประเภท
สามี

ผูสมัครสมาชิกเปน
กอง / ฝาย

สามัญ

ภรรยา ชื่อ
ขาราชการ

ลูกจาง

พ.ศ.

เกิดวันที่

เดือน

พ.ศ.
โทรศัพทมือถือ

เลขที่สมาชิก
พนักงานราชการ

สามัญ

อื่นๆ
จังหวัด

สมทบ

บิดา ชื่อ

เลขที่สมาชิก

มารดา ชื่อ
ชาย

เดือน

โทรศัพทบาน

วิสามัญ

เจาหนาที่สหกรณ

วันที่

หนวย/ ศูนย

ขอสมัครเปนสมาชิกประเภท

เปนบุตร

สมาชิกเลขที่
วันที่อนุมัติ

ขาพเจา

สังกัด

เฉพาะเจาหนาที่

เลขที่สมาชิก
หญิง

อื่นๆ

ปจจุบันอยูบานเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร

ถนน
โทรศัพท

ตําบล/แขวง
ขอสมัครเปนสมาชิก

อําเภอ/เขต
สามัญ วิ วิสามัญ

สมทบ

ขาพเจายิ นยอมให สวนราชการหักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่ นใดที่ จะไดรับส งให การฌาปนกิจสงเคราะห ฯ ซึ่ งเรียกเก็บเป นรายเดือน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยขาพเจาไดแจงใหบุคคลผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหของขาพเจาทราบวา เมื่อขาพเจาเสียชีวิตใหนําเงินสงเคราะหที่จะไดรับชําระหนี้
ของทางราชการหรือหนี้สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด กอน
บุคคลที่ขาพเจาประสงคใหเปนผูรับเงินสงเคราะหเมื่อขาพเจาเสียชีวิต ดังนี้
1.
ซึ่งเปน
คูสมรส
บุตร
บิดา/มารดา
ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
2.
3.
4.

ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)
ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)
ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)

ซึ่งเปน

คูสมรส

บุตร

บิดา/มารดา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ซึ่งเปน

คูสมรส

บุตร

บิดา/มารดา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ซึ่งเปน

คูสมรส

บุตร

บิดา/มารดา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ของขาพเจา อยูบานเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
เปนผูรับเงินสงเคราะหและจัดการศพของขาพเจา
ขา พเจาไดอา นข อบัง คั บและระเบียบต างๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสง เสริ มการเกษตรโดยตลอดแล ว ขอรั บรองวา ข อความดัง กลา ว
ขางตนเปนความจริงและจะปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ทุกประการ
(ลงชื่อ)

(
(ลงชื่อ)
(
หมายเหตุ

คูสมรส(กรณีสมัครวิสามัญ)
(ลงชื่อ)
ผูสมัคร
) ผูใหความยินยอม
(
)
บิดา/มารดา(กรณีสมัครสมทบ)
) ผูใหความยินยอม
กรณีสมัครเปนสมาชิกวิสามัญตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอม, กรณีสมัครเปนสมาชิกสมทบตองใหบิดา/มารดาลงชื่อใหความยินยอม
(พลิก)

คุณสมบัติของผูสมัคร ขั้นตอนและวิธีการสมัคร และการไดรับสิทธิเปนสมาชิก
ก. คุณสมบัติของผูสมัคร

(๑) สมาชิกสามัญ ตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการที่รับราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด หรือเจาหนาที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
(๒) สมาชิกวิสามัญ ตองเปนคูสมรสของสมาชิกสามัญ และตองสมัครในขณะที่สมาชิกสามัญยังเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ
ที่รับราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด หรือเจาหนาที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
(๓) สมาชิกสมทบ ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสามัญซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ โดยสมาชิกสามัญ
ตองยินยอมใหหักเงินเดือน เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดของสมาชิกสามัญที่สามารถนํามาชําระคาสงเคราะหศพได
(๔) ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสามัญและวิสามัญจะตองมีอายุไมเกินหาสิบปบริบูรณ
(๕) มีความประพฤติดี ไมเปนภัยตอสังคมและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนบุคคลที่กําลังปวยดวยโรครายแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(๗) ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรับรองโรคทั่วไป
(๘) ไมเคยถูกใหออกจากสมาชิกตามขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห ขอ ๑๙ (๔)

ข. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

(1) สถานที่ยื่นใบสมัคร
1.1 ยื่นใบสมัครที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
1.2 ยื่นใบสมัครที่หนวยงานตัวแทน
1.3 ยื่นใบสมัครที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม
(2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมทีก่ ารฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด
2.2 สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและผูที่ระบุใหเปนผูรับเงินสงเคราะหทุกคน (กรณีมอบใหบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองแนบสําเนาสูติบัตรดวย)
2.4 ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโรคทั่วไป
2.5 เงินคาสมัครและเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 150 บาท
2.6 สําเนาใบสําคัญการสมรสกรณีสมัครสมาชิกวิสามัญ
(3) การยื่นใบสมัคร
3.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีใบสมัครและผูรับรองเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
3.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองมีใบสมัคร และตัวแทนหรือผูรักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง
3.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองมีใบสมัคร และผูรับรองเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
กรณีผูสมัครยื่นใบสมัคร ณ สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม มอบใหผูจัดการการฌาปนกิจสงเคราะหเสนอเรื่องเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหอนุมัติการเปนสมาชิกโดยใชเอกสารใบสมัครและผูรับรอง และใหผูสมัครจัดสงเอกสารเพิ่มเติมตามที่กําหนดในใบ
สมัครไดหลังจากยื่นใบสมัครแลว แตตองไมเกินกําหนดสี่สิบหาวันหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ การฌาปนกิจสงเคราะหไดมีมติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก
แลวตามขอ ๑๖ และหากผูสมัครไมสงเอกสารเพิ่มเติมในกําหนดระยะเวลาดังกลาว จะไมไดรับสิทธิ์การเปนสมาชิกและการฌาปนกิจสงเคราะหจะยกเลิกการ
สมัครเปนสมาชิกในครั้งนี้ โดยจะรอเอกสารเพิ่มเติมจนกวาจะครบถวนแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อพิจารณาอนุมัติสิทธิ์การ
เปนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งตอไป และจะเริ่มนับระยะเวลา การอนุมัติสิทธิ์การเปนสมาชิกอีก 45 วัน ตามหลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก

ค. ขั้นตอนการไดรับสิทธิเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหฯ

ผูสมัครดําเนินการตามขอ ก., ข.(1),(2),(3) และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการสมัครแลว ผูสมัครจะไดรับสิทธิ์การเปนสมาชิกภายใน ๔๕ วัน
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

หมายเหตุ คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
มีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมที่กาํ หนดขึ้นใหม

เฉพาะเจาหนาที่
สมาชิกเลขที่
วันที่ลงรับ

หนังสือรับรองสมาชิกสามัญ/วิสามัญ/สมทบ
วันที่

ขาพเจา
กอง

สํานักงาน

เดือน

พ.ศ.

หนวย/ ศูนย

อําเภอ/เขต

จังหวัด

ขอรับรองวานาย/นาง/นางสาว

เกิดวันที่

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

สัญชาติ

ไดสมัครเปนสมาชิกประเภท
สามี
ผูสมัครสมาชิกเปน

สามัญ

โทรศัพทบาน

ขาราชการ

กอง / ฝาย

โทรศัพทมือถือ

วิสามัญ

ภรรยา ชื่อ

เลขที่สมาชิก
ลูกจาง

เจาหนาทีส่ หกรณ

พนักงานราชการ

จังหวัด

สมทบ

บิดา ชื่อ

เลขที่สมาชิก

มารดา ชื่อ

เลขที่สมาชิก

ชาย

ปจจุบันอยูบานเลขที่

สามัญ

อื่นๆ

หนวย/ ศูนย

ไดสมัครเปนสมาชิกประเภท

เปนบุตร

พ.ศ.

ตําแหนง

สังกัด

สังกัด

เดือน

หญิง
หมูที่

อื่นๆ
ตรอก/ซอย

จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร

ถนน
โทรศัพท

ตําบล/แขวง
ขอสมัครเปนสมาชิก

อําเภอ/เขต
สามัญ

วิสามัญ

สมทบ

มีคุณสมบัติตามขอบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

ผูรับรอง
(
)
ตําแหนง.......................................................
สังกัด...........................................................
เบอรโทรศัพทหนวยงาน...........................................

หมายเหตุ
1. ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีใบสมัครและผูรับรองเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
2. ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองมีใบสมัคร และตัวแทนหรือผูรักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง
3. ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองมีใบสมัคร และผูรับรองเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง

แบบบันทึกเพิ่มเติมตอทาย
(กรณีผูรับเงินสงเคราะหมิใชบุคคลในครอบครัว)
ใบสมัคร
ลงวันที่

คําขอเพิ่ม/เปลี่ยนผูรับเงินสงเคราะห
เดือน

พ.ศ.

ตามที่ขาพเจา
ไดแสดงความความจํานงให
เนื่องจาก ๑.

สมาชิกเลขที่
ผูอยูในอุปการะของขาพเจา

ผูอุปการะขาพเจา เปนผูรับเงินสงเคราะห นั้น

เกี่ยวของเปน

ระบุเหตุผลและความสัมพันธ
๒.

เกี่ยวของเปน

ระบุเหตุผลและความสัมพันธ
๓.

เกี่ยวของเปน

ระบุเหตุผลและความสัมพันธ
๔.

เกี่ยวของเปน

ระบุเหตุผลและความสัมพันธ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

สมาชิก/ผูสมัคร
)

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่............หมูที่.............ตรอก/ซอย.............................
ถนน..................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท....................................

หมายเหตุ ผูอยูในอุปการะหรือผูอุปการะ หมายถึง บุคคลที่สมาชิกไดสงเสียใหเลาเรียน หรือเปนผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
ในวัยเด็ก ซึ่งมีความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนญาติ ดูแลรักษาในยามเจ็บปวย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
เขียนที่
เดือน

วันที่
ขาพเจา
ตรอก/ซอย

หมูที่
อําเภอ/เขต
ตําแหนง
สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังนี้
สมาชิกสามัญ ชื่อ
สมาชิกวิสามัญ ชื่อ
สมาชิกสมทบ ชื่อ

พ.ศ.

อายุ

ป ปจจุบันอยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รับราชการสังกัด
และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจา
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งปจจุบันและในภายหนา ดังนี้
ขอ 1 ยินยอมให เจาหนาที่ผู จายเงิน หักเงินเดือน ค าจาง หรือเงินบํ านาญ หรือเงินบําเหน็ จ หรือเงินอื่นใดที่ ขาพเจาพึ งได รับ
จากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต
ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห หรือเงินอื่น แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2 กรณี ขาพเจาพ น จากการเป น ข าราชการ/ลูก จ าง และได รับ บํ าเหน็ จ บํ านาญหรือเงิน อื่ น ใด ข าพเจ ายิ น ยอมให
เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ เงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการ หรื อ หน ว ยงานตามข อ 1 ตามจํ า นวนที่ ก ารฌาปนกิ จ สงเคราะห ก รมส ง เสริ ม การเกษตรแจ ง และส ง เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วนั้ น ให
การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมทั้ง
ชําระหนี้ที่มีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด หรือบางสวน
จนกวาขาพเจาจะพนภาระที่ขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
และคํายินยอมนี้ใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาที่ขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห
ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคก ารปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคก รปกครองสวนทองถิ่น
แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจา
มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ จากทางราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี เพื่ อ ส ง ชํ า ระค า สงเคราะห หรื อ เงิ น อื่ น
ใหก ารฌาปนกิจ สงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพี ยงแต การฌาปนกิ จสงเคราะห ได มี หนั งสื อแจ งให ส วนราชการ หรือหน วยงานของรั ฐ หรื อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ ข าพเจ าสั งกั ดอยู ได ทราบ
เพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีความตรงกันฉบับทีห่ นึง่ เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว
กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว
หมายเหตุ
1.พยาน
1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง
เปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง
1.3 ยื่ นที่ สถานที่ อบรมสั มมนาข าราชการบรรจุ ใหม จะต องเป น
ขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง

ลงชือ่

ผูใหคํายินยอม
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
เขียนที่
เดือน

วันที่
ขาพเจา
ตรอก/ซอย

หมูที่
อําเภอ/เขต
ตําแหนง
สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังนี้
สมาชิกสามัญ ชื่อ
สมาชิกวิสามัญ ชื่อ
สมาชิกสมทบ ชื่อ

พ.ศ.

อายุ

ป ปจจุบันอยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รับราชการสังกัด
และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจา
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งปจจุบันและในภายหนา ดังนี้
ขอ 1 ยินยอมให เจาหนาที่ผู จายเงิน หักเงินเดือน ค าจาง หรือเงินบํ านาญ หรือเงินบําเหน็ จ หรือเงินอื่นใดที่ ขาพเจาพึ งได รับ
จากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต
ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห หรือเงินอื่น แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2 กรณี ขาพเจาพ น จากการเป น ข าราชการ/ลูก จ าง และได รับ บํ าเหน็ จ บํ านาญหรือเงิน อื่ น ใด ข าพเจ ายิ น ยอมให
เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ เงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการ หรื อ หน ว ยงานตามข อ 1 ตามจํ า นวนที่ ก ารฌาปนกิ จ สงเคราะห ก รมส ง เสริ ม การเกษตรแจ ง และส ง เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วนั้ น ให
การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมทั้ง
ชําระหนี้ที่มีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด หรือบางสวน
จนกวาขาพเจาจะพนภาระที่ขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
และคํายินยอมนี้ใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาที่ขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห
ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคก ารปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคก รปกครองสวนทองถิ่น
แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจา
มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ จากทางราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี เพื่ อ ส ง ชํ า ระค า สงเคราะห หรื อ เงิ น อื่ น
ใหก ารฌาปนกิจ สงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพี ยงแต การฌาปนกิ จสงเคราะห ได มี หนั งสื อแจ งให ส วนราชการ หรือหน วยงานของรั ฐ หรื อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ ข าพเจ าสั งกั ดอยู ได ทราบ
เพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีความตรงกันฉบับทีห่ นึง่ เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว
กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว
หมายเหตุ
1.พยาน
1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง
เปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง
1.3 ยื่ นที่ สถานที่ อบรมสั มมนาข าราชการบรรจุ ใหม จะต องเป น
ขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง

ลงชือ่

ผูใหคํายินยอม
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
เขียนที่
เดือน

วันที่
ขาพเจา
ตรอก/ซอย

หมูที่
อําเภอ/เขต
ตําแหนง
สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังนี้
สมาชิกสามัญ ชื่อ
สมาชิกวิสามัญ ชื่อ
สมาชิกสมทบ ชื่อ

พ.ศ.

อายุ

ป ปจจุบันอยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รับราชการสังกัด
และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจา
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งปจจุบันและในภายหนา ดังนี้
ขอ 1 ยินยอมให เจาหนาที่ผู จายเงิน หักเงินเดือน ค าจาง หรือเงินบํ านาญ หรือเงินบําเหน็ จ หรือเงินอื่นใดที่ ขาพเจาพึ งได รับ
จากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต
ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห หรือเงินอื่น แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2 กรณี ขาพเจาพ น จากการเป น ข าราชการ/ลูก จ าง และได รับ บํ าเหน็ จ บํ านาญหรือเงิน อื่ น ใด ข าพเจ ายิ น ยอมให
เจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ เงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการ หรื อ หน ว ยงานตามข อ 1 ตามจํ า นวนที่ ก ารฌาปนกิ จ สงเคราะห ก รมส ง เสริ ม การเกษตรแจ ง และส ง เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วนั้ น ให
การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมทั้ง
ชําระหนี้ที่มีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด หรือบางสวน
จนกวาขาพเจาจะพนภาระที่ขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร
และคํายินยอมนี้ใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาที่ขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห
ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคก ารปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคก รปกครองสวนทองถิ่น
แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจา
มี สิ ท ธิ จ ะได รั บ จากทางราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี เพื่ อ ส ง ชํ า ระค า สงเคราะห หรื อ เงิ น อื่ น
ใหก ารฌาปนกิจ สงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพี ยงแต การฌาปนกิ จสงเคราะห ได มี หนั งสื อแจ งให ส วนราชการ หรือหน วยงานของรั ฐ หรื อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ ข าพเจ าสั งกั ดอยู ได ทราบ
เพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีความตรงกันฉบับทีห่ นึง่ เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว
กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว
หมายเหตุ
1.พยาน
1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง
เปนขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง
1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ
หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง
1.3 ยื่ นที่ สถานที่ อบรมสั มมนาข าราชการบรรจุ ใหม จะต องเป น
ขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง

ลงชือ่

ผูใหคํายินยอม
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

