


                        ใบสมัครเปนสมาชิก 

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

ที่ /  

สมัครสมาชิกประเภท 

สามัญ                                                                                                                                                                                        

วิสามัญ                                                                                                                                                                                          

สมทบ 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

ขาพเจา      เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.    

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                สัญชาติ              โทรศัพทบาน             โทรศัพทมือถือ                       

ขอสมัครเปนสมาชิกประเภท        สามัญ        วิสามัญ 

               สามี        ภรรยา  ชื่อ                         เลขที่สมาชิก         สามัญ                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผูสมัครสมาชิกเปน       ขาราชการ       ลูกจาง       เจาหนาที่สหกรณ       พนักงานราชการ       อ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                   

สังกัด        กอง / ฝาย        หนวย/ ศูนย                            จังหวัด                                    

ขอสมัครเปนสมาชิกประเภท        สมทบ 

 บิดา ชื่อ                                                                      เลขที่สมาชิก                                                                                      

 มารดา ชื่อ                                              เลขที่สมาชิก                                              

เปนบุตร        ชาย        หญิง          อ่ืนๆ                                                                                                                                         

ปจจุบันอยูบานเลขที่        หมูที ่         ตรอก/ซอย                 ถนน               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                              

จังหวัด                     รหัสไปรษณีย                    โทรศัพท                  ขอสมัครเปนสมาชิก        สามัญ     วิ   วิสามัญ         สมทบ        

ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

 ขาพเจายินยอมใหสวนราชการหักเงินไดรายเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่จะไดรับสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหฯ ซ่ึงเรียกเก็บเปนรายเดือน         

ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยขาพเจาไดแจงใหบุคคลผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหของขาพเจาทราบวา เมื่อขาพเจาเสียชีวิตใหนําเงินสงเคราะหที่จะไดรับชําระหน้ี

ของทางราชการหรือหน้ีสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด กอน 

 บุคคลที่ขาพเจาประสงคใหเปนผูรับเงินสงเคราะหเมื่อขาพเจาเสยีชีวิต ดังน้ี  

1.     ซ่ึงเปน คูสมรส          บุตร           บิดา/มารดา 

         ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)        เลขบัตรประจําตัวประชาชน    

2.     ซ่ึงเปน       คูสมรส          บุตร            บิดา/มารดา 

         ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)      เลขบัตรประจําตัวประชาชน    

3.     ซ่ึงเปน       คูสมรส          บุตร            บิดา/มารดา 

         ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)     เลขบัตรประจําตัวประชาชน    

4.     ซ่ึงเปน       คูสมรส          บุตร            บิดา/มารดา 

         ผูอยูในอุปการะ/ผูอุปการะ (ใหระบุความสัมพันธ)     เลขบัตรประจําตัวประชาชน       

ของขาพเจา อยูบานเลขที่   หมูที่  ตรอก/ซอย    ถนน     

ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต       จังหวัด       

รหัสไปรษณีย      โทรศัพท       เปนผูรับเงินสงเคราะหและจัดการศพของขาพเจา 

 ขาพเจาไดอานขอบังคับและระเบียบตางๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรโดยตลอดแลว ขอรับรองวาขอความดังกลาว 

ขางตนเปนความจริงและจะปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบตางๆ ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ทุกประการ  

(ลงชื่อ)      คูสมรส(กรณีสมัครวิสามัญ) (ลงชื่อ)      ผูสมัคร 

         (                           ) ผูใหความยินยอม                        (                                          )                                   

 (ลงชื่อ)      บิดา/มารดา(กรณีสมัครสมทบ)  

          (                                ) ผูใหความยินยอม                                                                              

หมายเหตุ  กรณีสมัครเปนสมาชิกวิสามัญตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอม, กรณีสมัครเปนสมาชิกสมทบตองใหบิดา/มารดาลงชื่อใหความยินยอม 

                                                              (พลิก)

 

เฉพาะเจาหนาท่ี 

สมาชิกเลขท่ี  

วันท่ีอนุมัติ  

วันท่ีลงรับ  

  

  

   

  

 

 

   

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

       

 

 

   

   

 

แบบ ฌ.กสก. 1     



คุณสมบัติของผูสมัคร  ข้ันตอนและวิธีการสมัคร  และการไดรับสิทธิเปนสมาชิก 

ก. คุณสมบัติของผูสมัคร                                                                                                                                                                                                                
      (๑)    สมาชิกสามัญ   ตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา  หรือพนักงานราชการที่รับราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร  หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย 

กรมสงเสริมการเกษตร  จาํกัด  หรือเจาหนาที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

              (๒)   สมาชิกวิสามัญ  ตองเปนคูสมรสของสมาชิกสามัญ  และตองสมัครในขณะที่สมาชิกสามัญยังเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา  หรือพนักงานราชการ 

ที่รับราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด  หรือเจาหนาที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

             (๓)   สมาชิกสมทบ  ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสามัญซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว  และอายุไมเกิน 40 ปบริบูรณ  โดยสมาชิกสามัญ

ตองยินยอมใหหักเงินเดือน เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดของสมาชิกสามัญที่สามารถนํามาชาํระคาสงเคราะหศพได 
(๔) ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสามัญและวิสามัญจะตองมีอายุไมเกินหาสิบปบริบูรณ 

(๕)  มีความประพฤติดี  ไมเปนภัยตอสังคมและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

           (๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต  จิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือไมเปนบุคคลที่กําลังปวยดวยโรครายแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต                     

 (๗)  ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐซ่ึงรับรองโรคทั่วไป 

  (๘)  ไมเคยถูกใหออกจากสมาชิกตามขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห ขอ ๑๙ (๔)                                                                      

ข. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร                                                                                                                                                                                                        
             (1) สถานที่ยื่นใบสมัคร 

                   1.1 ยื่นใบสมัครที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

                   1.2 ยื่นใบสมัครที่หนวยงานตัวแทน 

                   1.3 ยื่นใบสมัครที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม 

             (2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

                   2.1  ใบสมัครตามแบบฟอรมทีก่ารฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสรมิการเกษตรกําหนด 

                   2.2 สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

                     2.3 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและผูที่ระบุใหเปนผูรับเงินสงเคราะหทุกคน (กรณีมอบใหบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองแนบสําเนาสูติบัตรดวย) 

                   2.4 ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ  ซ่ึงรับรองโรคทั่วไป 

                   2.5 เงินคาสมัครและเงินสงเคราะหลวงหนา  จํานวน 150 บาท 

                   2.6 สําเนาใบสําคัญการสมรสกรณีสมัครสมาชิกวิสามัญ 

             (3) การยื่นใบสมัคร 

          3.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีใบสมัครและผูรับรองเปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง 

                   3.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน  จะตองมีใบสมัคร  และตัวแทนหรือผูรักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง 

                   3.3 ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม  จะตองมีใบสมัคร และผูรับรองเปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง       

                      กรณีผูสมัครยื่นใบสมัคร ณ  สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม  มอบใหผูจัดการการฌาปนกิจสงเคราะหเสนอเรื่องเขา

ที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหอนุมัติการเปนสมาชิกโดยใชเอกสารใบสมัครและผูรับรอง และใหผูสมัครจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามที่กําหนดในใบ

สมัครไดหลังจากยื่นใบสมัครแลว แตตองไมเกินกําหนดสี่สิบหาวันหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ  การฌาปนกิจสงเคราะหไดมีมติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก

แลวตามขอ ๑๖ และหากผูสมัครไมสงเอกสารเพ่ิมเติมในกําหนดระยะเวลาดังกลาว จะไมไดรับสิทธิ์การเปนสมาชิกและการฌาปนกิจสงเคราะหจะยกเลิกการ

สมัครเปนสมาชิกในครั้งน้ี โดยจะรอเอกสารเพ่ิมเติมจนกวาจะครบถวนแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือพิจารณาอนุมัติสิทธิ์การ

เปนสมาชิกอีกครั้งหน่ึงตอไป และจะเริ่มนับระยะเวลา การอนุมัติสิทธิ์การเปนสมาชิกอีก 45 วัน ตามหลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก 

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

นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ  

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสรมิการเกษตร  ประชมุครั้งท่ี 7/2564  เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2564           

มีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมท่ีกาํหนดขึ้นใหม 

 



 

 

หนังสือรับรองสมาชิกสามัญ/วิสามัญ/สมทบ 

 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

 

ขาพเจา      ตําแหนง                                             

สังกัด         กอง       สํานักงาน        หนวย/ ศูนย                                                                            

อําเภอ/เขต              จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ขอรับรองวานาย/นาง/นางสาว                          เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.                         

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                       สัญชาติ             โทรศัพทบาน           โทรศัพทมือถือ                                                

ไดสมัครเปนสมาชิกประเภท         สามัญ        วิสามัญ 

                  สามี        ภรรยา ชื่อ                              เลขที่สมาชิก        สามัญ                                                                                                    

ผูสมัครสมาชิกเปน       ขาราชการ       ลูกจาง        เจาหนาทีส่หกรณ        พนักงานราชการ       อ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                               

สังกัด        กอง / ฝาย        หนวย/ ศูนย                            จังหวัด                                      

ไดสมัครเปนสมาชิกประเภท          สมทบ 

 บิดา ชื่อ                                                                      เลขที่สมาชิก                                                                                      

 มารดา ชื่อ                                              เลขที่สมาชิก                                              

เปนบุตร        ชาย         หญิง         อ่ืนๆ                                                                                                                                           

ปจจุบันอยูบานเลขที่        หมูที ่         ตรอก/ซอย                 ถนน               ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต                     

จังหวัด                       รหสัไปรษณีย                โทรศัพท                        ขอสมัครเปนสมาชิก         สามัญ        วิสามัญ        สมทบ                                  

ของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

มีคุณสมบัติตามขอบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร      

(ลงช่ือ)     ผูรับรอง 

                 (                                       )    

                ตําแหนง....................................................... 

        สังกัด........................................................... 

        เบอรโทรศพัทหนวยงาน........................................... 

 

 
หมายเหตุ  

   1. ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีใบสมัครและผูรับรองเปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง 

   2. ยื่นที่หนวยงานตัวแทน  จะตองมีใบสมัคร  และตัวแทนหรือผูรักษาการหรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง 

   3. ยื่นที่สถานที่อบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองมีใบสมัคร และผูรับรองเปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชาํนาญการเปนผูรับรอง  

 

เฉพาะเจาหนาที ่

สมาชิกเลขที ่   

วันที่ลงรับ  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 



แบบบันทึกเพ่ิมเตมิตอทาย 

(กรณีผูรับเงินสงเคราะหมิใชบุคคลในครอบครัว) 

ใบสมัคร   คําขอเพ่ิม/เปลี่ยนผูรับเงินสงเคราะห 

ลงวันที่ เดือน   พ.ศ.   

  

  ตามที่ขาพเจา      สมาชิกเลขที ่                                                  

ไดแสดงความความจํานงให      ผูอยูในอุปการะของขาพเจา       ผูอุปการะขาพเจา เปนผูรับเงินสงเคราะห น้ัน 

เน่ืองจาก ๑.   เกี่ยวของเปน                                                     

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ                                                   

๒.   เกี่ยวของเปน                                               

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ                                             

๓.   เกี่ยวของเปน                                       

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ                                                   

๔.   เกี่ยวของเปน                                               

ระบุเหตผุลและความสัมพันธ                                         

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)     สมาชิก/ผูสมัคร 

            (                        )  

       ที่อยูปจจุบันบานเลขที่............หมูที่.............ตรอก/ซอย............................. 

       ถนน..................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต...............................

        จังหวัด..................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท.................................... 

                

 

 

หมายเหตุ  ผูอยูในอุปการะหรือผูอุปการะ  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกไดสงเสียใหเลาเรียน หรือเปนผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก                     

ในวัยเด็ก ซึ่งมีความสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนญาติ ดูแลรักษาในยามเจ็บปวย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

   

  

  



ลงช่ือ     ผูใหคํายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      

    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ขาพเจา   อาย ุ  ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี    

หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต   จังหวัด   รับราชการสังกัด                       

ตําแหนง         และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจา

สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

 

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังปจจุบันและในภายหนา ดังน้ี 

  ขอ 1 ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ          

จากทางราชการ  หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต        

ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น  แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกเดือน 

  ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมให

เจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  หักเงินจากบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง

ราชการ  หรือหนวยงานตามขอ 1 ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรแจง  และสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันให                        

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกครั้ง 

  ขอ 3 การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไมวากรณีใด  เม่ือไดหักชําระหน้ีแกทางราชการแลว       

(ถามี)  ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น  ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมท้ัง

ชําระหน้ีท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 

  ขอ 4 หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด  หรือบางสวน 

จนกวาขาพเจาจะพนภาระท่ีขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

และคํายินยอมน้ีใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาท่ีขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห 

  ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  หรือ  หนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น          

แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัด  มีอํานาจหักเงินเดือน  คาจาง  หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีขาพเจา       

มีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี   เพ่ือสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น                                  

ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาไดทุกเดือน  และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  

เพียงแตการฌาปนกิจสงเคราะหไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจาสังกัดอยูไดทราบ                 

เพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป 

  หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา  โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 

  หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว

กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1.พยาน 

   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง

เปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง 

   1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ

หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง 

   1.3 ยื่นที่สถานท่ีอบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองเปน

ขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง       

 

 

 

 



ลงช่ือ     ผูใหคํายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

 หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      

    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ขาพเจา   อาย ุ  ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี    

หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต   จังหวัด   รับราชการสังกัด                       

ตําแหนง         และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจา

สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

 

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังปจจุบันและในภายหนา ดังน้ี 

  ขอ 1 ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ          

จากทางราชการ  หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต        

ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น  แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกเดือน 

  ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมให

เจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  หักเงินจากบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง

ราชการ  หรือหนวยงานตามขอ 1 ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรแจง  และสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันให                       

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกครั้ง 

  ขอ 3 การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไมวากรณีใด  เม่ือไดหักชําระหน้ีแกทางราชการแลว       

(ถามี)  ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น  ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมท้ัง

ชําระหน้ีท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 

  ขอ 4 หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด  หรือบางสวน 

จนกวาขาพเจาจะพนภาระท่ีขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

และคํายินยอมน้ีใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาท่ีขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห 

  ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  หรือ  หนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น          

แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัด  มีอํานาจหักเงินเดือน  คาจาง  หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีขาพเจา       

มีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี   เพ่ือสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น                                  

ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาไดทุกเดือน  และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  

เพียงแตการฌาปนกิจสงเคราะหไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจาสังกัดอยูไดทราบ                 

เพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป 

  หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา  โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 

  หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว

กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

 

 

      

หมายเหตุ  

1.พยาน 

   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง

เปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง 

   1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ

หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง 

   1.3 ยื่นที่สถานท่ีอบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองเปน

ขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง       

 

 

 



ลงช่ือ     ผูใหคํายินยอม 

       (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

        (     ) 

ลงช่ือ     พยาน 

         (     )  

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

       เขียนท่ี      

    วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ขาพเจา   อาย ุ  ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี    

หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต   จังหวัด   รับราชการสังกัด                       

ตําแหนง         และเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจา

สังกัดอยูหักเงินของขาพเจา ดังน้ี 

      สมาชิกสามัญ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกวิสามัญ ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

      สมาชิกสมทบ  ชื่อ                                                         เลขท่ีสมาชิก                  

 

และสงใหการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีขาพเจาเปนสมาชิก จึงขอใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังปจจุบันและในภายหนา ดังน้ี 

  ขอ 1 ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ          

จากทางราชการ  หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังในปจจุบันและในภายหนา ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร แจงในแต        

ละเดือนและสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น  แลวแตกรณี ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกเดือน 

  ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมให

เจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  หักเงินจากบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือ  เงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง

ราชการ  หรือหนวยงานตามขอ 1 ตามจํานวนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรแจง  และสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันให                              

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาทุกครั้ง 

  ขอ 3 การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินอื่นใด  ไมวากรณีใด  เม่ือไดหักชําระหน้ีแกทางราชการแลว       

(ถามี)  ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระคาสงเคราะหศพ หรือเงินอื่น  ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร เปนอันดับแรก รวมท้ัง

ชําระหน้ีท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 

  ขอ 4 หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด  หรือบางสวน 

จนกวาขาพเจาจะพนภาระท่ีขาพเจามีตอการฌาปนกิจสงเคราะห  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

และคํายินยอมน้ีใหมีผลบังคับตลอดไปตราบเทาท่ีขาพเจาตองชําระเงินใหการฌาปนกิจสงเคราะห 

  ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  หรือ  หนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น          

แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัด  มีอํานาจหักเงินเดือน  คาจาง  หรืองเงินบํานาญหรืองเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีขาพเจา       

มีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี   เพ่ือสงชําระคาสงเคราะห  หรือเงินอื่น                                  

ใหการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร  แทนขาพเจาไดทุกเดือน  และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  

เพียงแตการฌาปนกิจสงเคราะหไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจาสังกัดอยูไดทราบ                 

เพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาตอไป 

  หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา  โดยไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนกลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 

  หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ  มีความตรงกันฉบับทีห่นึง่เก็บไวที่สวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไว

กับขาพเจา และฉบับที่สามเก็บไวที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1.พยาน 

   1.1 ยื่นที่การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร จะตอง

เปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง 

   1.2 ยื่นที่หนวยงานตัวแทน จะตองเปนตัวแทนหรือผูรักษาการ

หรือปฏิบัติราชการแทนเปนผูรับรอง 

   1.3 ยื่นที่สถานท่ีอบรมสัมมนาขาราชการบรรจุใหม จะตองเปน

ขาราชการไมตํ่ากวาระดับชํานาญการเปนผูรับรอง       

 

 

 




