
           บ. ๑.๑ 

 

 
 

เลขทะเบียนอันดับที่.........................................เป็นสมาชิกเมื่อ.............................เริ่มชําระศพที่........................................  
                         ใบสมัครขอเข้าเปน็สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก 
                                         (ขา้ราชการ หรือ ลูกจ้าง) 
               ส่วนราชการ….……….……...…………….……….
             วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
 ข้าพเจ้า.............................................................................................เกิด (ว.ด.ป.)..............................อายุ..........ปี 
เลขประจําตัวประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรเลขที่................หมู่ที่...........ถนน...............................ซอย.........................ตําบล..........................
อําเภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................โทรมือถือ...................... 
ข้าพเจ้า     เป็นโสด           มีคู่สมรส ช่ือ.............................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. โดยได้รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน..............................ซอย.......................ตําบล.........................   
อําเภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................... 
 เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ให้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับ................................................................(ระบุได้ ๑ คน) 
ความเก่ียวพันเป็น.............................เลขประจําตัวประชาชน         
บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ถนน...................................ซอย..............................ตําบล............................. 
อําเภอ.......................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์...........................โทรมือถือ..................... 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้............................................................โทรศัพท์...............................โทรมือถือ............................. 
 
                                                          (ลงช่ือ).............................................................ผู้สมัคร 
                                                        คํารับรองของผู้บังคับบญัชา 
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายน้ีขอรับรองว่า 
 ๑. ผูส้มัครรายน้ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ กําหนด 
 ๒. เป็นผู้มสีิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ได้ 
 ๓. ผูส้มัครตกลงให้เก็บเงินสงเคราะห์รายเดือนที่หน่วย........................................................เลขที่..................................... 
 ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์........................... 
 ๔. ข้อความท้ังหมดตามท่ีผู้สมัคร ได้กล่าวไว้น้ันเป็นความจริงทุกประการ และผู้สมคัรได้ลงช่ือต่อหน้าคณะกรรมการ 
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
(ลงช่ือ)..............................................                 (ผู้บังคบับัญชารับรอง)......................................................................
  (........................................)                                            (......................................................................) 
            กรรมการรับสมัคร สก.ทบ.                                 ตําแหน่ง......................................................................... 
  ..………../....………./……..…..       (ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ัน ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
บันทึกความเห็นกรรมการ                
 ผู้สมัครรายน้ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กําหนด และมีสทิธิสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ได้ 
กรรมการรับสมัคร ๑. .............................................   ๒. ...........................................  ๓. .......................................... 
      (..............................................)     (............................................)    (.........................................) 
      ตําแหน่ง.................................................    ..............................................     ......................................... 

                 

                 

   

 
    

 

  
   

 

 

 
    

 

 

 
    

 

 

  
   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  

 

 สมัครกรณีพเิศษ 
ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๒ – ๓๑ ธ.ค.๖๓ 

      

 
   

    
   

 



 
คํารับรองของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. กรณีพิเศษ 

ตามมติคณะกรรมการ ฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๖๒ ลง ๒๓ พ.ค.๖๒  ให้รับสมคัรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ทบ.  เป็นกรณีพิเศษ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ในส่วนใดมาก่อนเลย หาก 
ปรากฏหลักฐานในภายหลังว่า  ขา้พเจ้าเคยสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  ในส่วนใดมาก่อน  ข้าพเจ้า 
ขอรับผดิและถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ     ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์      และข้าพเจ้าไม่ขอรับคนืเงินใด ๆ  
ที่ข้าพเจ้าได้สง่มาแล้วทั้งสิ้น   ข้าพเจ้าขออุทิศเป็นการกุศลฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ต่อไป   
         ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกิจการสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. แล้ว และข้าพเจ้าเต็มใจ 
ที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ   ไม่ว่าระเบียบน้ัน ๆ   จะออกก่อนหรือหลังการสมัครของข้าพเจ้า   หรือ 
จะมีการแก้ไขประการใดก็ตาม      หากเอกสารประกอบการเป็นสมาชิกอันเป็นเท็จ     ข้าพเจ้าขอถอืว่าหมดสิทธิใน 
การเป็นสมาชิก  
         ข้าพเจ้าได้แสดงตัวพร้อมด้วยบัตรประจําตัว เพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.   
ต่อหน้าคณะกรรมการรับสมคัรแล้ว  และเจ้าหน้าที่รับสมคัร ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  ข้าพเจ้ารับทราบยอดเงินสงเคราะห ์
ที่ต้องชําระย้อนหลงั     ภายหลังจากที่ขา้พเจ้าถึงแก่ความตาย     จากเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ / 
ผู้จัดการศพ  ต้ังแต่   (เดือน,พ.ศ.)........................ถึง..........................รวมเป็นเงนิ..........................................บาท  
(................................................................................................) 
         อน่ึง    เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย    หากมีกรณทีี่เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น     ย่อมเป็นสิทธิของทางราชการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. โดยเฉพาะที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศพของข้าพเจ้า หากมี 
เงินเหลือจากการจัดการศพ   ย่อมเป็นสิทธิของทางราชการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.    จะพิจารณาจัดการตามท่ี 
เห็นสมควร   ทั้งน้ีหากทางราชการการฌาปนกิจสงเคราะห์  ทบ. จะมอบให้ผู้รับเงินสงเคราะห์   ซึง่ระบุไว้ในใบสมัคร 
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเห็นควรส่งไปบํารุงกิจการการฌาปนกิจหรือสาธารณกุศลแล้ว ข้าพเจ้าก็ยินยอมที่จะปฏิบัติ 
ตามกฎข้อบังคับ  ที่ระบุไว้ในระเบียบปัจจุบัน  ทุกประการ 
         ข้าพเจ้า  ได้อ่านและเข้าใจในคํารับรอง ฯ   ดังกล่าวข้างต้นแล้วพร้อมจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าคณะกรรมการรับสมัครและข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น   

            (ลงชื่อ).........................................................................ผูส้มัคร 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

  หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
๑. ใบสมัครแบบ ๑.๑ มผีู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง (สามารถสมัครผา่นหน่วยต้นสังกัดได้) 
๒. สําเนาบัตรประจําตัว ผูส้มัคร และผู้รับเงินสงเคราะห์ (พร้อมรับรองสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ) 
๓. สําเนาทะเบียนบา้น ผู้สมัคร และผู้รับเงินสงเคราะห์ (พร้อมรับรองสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ) 
๔. ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ยังไม่มีบัตรประจําตัวข้าราชการ ให้ใช้สาํเนาคําสั่งบรรจุรับราชการ 
๕. กรอกใบสมคัรใช้พิมพ์ดีดเท่าน้ัน 
๖. เงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐.- บาท 
๗. เอกสารที่สมบูรณ์จะต้องไม่มีการขูดฆ่าขดีลบใดๆทั้งสิ้น 

บันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลสมาชกิ (สําหรับเจ้าหน้าท่ี กฌป.สก.ทบ.) 
๑.  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ทบ. 
 
๒.  เปลี่ยนแปลง ยศ,ช่ือ,สกุล 
 
๓.  เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
 

 



 

                                                                          บ. ๒.๑ 
 
               

 

เลขทะเบียนอันดับที่.........................................เป็นสมาชิกเมื่อ.............................เริ่มชําระศพที่........................................ 
                ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (ครอบครัว) 
                 ส่วนราชการ………............….………………….
             วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
 ข้าพเจ้า (ยศ,ช่ือ,สกุล)........................................................................เกิด (ว.ด.ป.).............................อายุ..........ปี 
เลขประจําตัวประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรเลขที่................หมู่ที่...........ถนน...............................ซอย........................ตําบล........................... 
อําเภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................โทรมือถือ...................... 
ข้าพเจ้ามีคู่สมรสช่ือ........................................................................ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวพันกับผู้นําเข้าสมัครโดยเป็น 
     คูส่มรส          บุตร                บิดา                 มารดา                 บิดาคู่สมรส              มารดาคู่สมรส 
ของสมาชิก (ยศ,ช่ือ,สกุล)...........................................................หมายเลขทะเบียนสมาชิก................................................. 
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. โดยได้รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน..............................ซอย.......................ตําบล.........................   
อําเภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................... 
 เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ให้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับ................................................................(ระบุได้ ๑ คน) 
ความเก่ียวพันเป็น............................เลขประจําตัวประชาชน 

บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ถนน...................................ซอย..............................ตําบล............................. 
อําเภอ.......................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์...........................โทรมือถือ..................... 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้............................................................โทรศัพท์...............................โทรมือถือ............................. 

คํารับรองของผู้นําเข้าสมัคร                                 (ลงช่ือ).....................................................................ผู้สมัคร 
ข้าพเจ้า................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................ตําแหน่ง.................................. 
เลขประจําตัวประชาชนผู้นําเข้าสมัคร 

ได้เป็นผู้นํา…………………………………….……..เข้าสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ผู้สมัครตกลง 
ให้เก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน จาก...........................................................ที่หน่วย.............................................................. 
อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์........................................ 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา                       (ลงช่ือ)............................................................ผู้นําเข้าสมัคร          
ข้าพเจ้าผู้บังคับบัญชา  ขอรบัรองว่าข้อความที่ผู้สมัครและผู้นําเข้าสมัครกล่าวไว้น้ีเป็นความจริง  ทุกประการ 
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว                                (ผู้บังคับบญัชารับรอง)..................................................................... 
(ลงชื่อ)......................................................                                    (......................................................................) 
            (.................................................)             ตําแหน่ง.............................................................................     
      กรรมการรับสมัคร สก.ทบ.             (ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ัน ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไป)  
               .........../.........../.............     บันทึกความเห็นกรรมการ    
 ผู้สมัครรายน้ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กําหนด และมีสทิธิสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ได้ 
กรรมการรับสมัคร ๑. .............................................   ๒. ...........................................  ๓. .......................................... 
      (..............................................)     (............................................)    (.........................................) 
      ตําแหน่ง...............................................      .............................................     ..........................................  

                 

                 

                 

   
   

   
    

     

 

 

  

 

    

 

 
 

 
 

 

     

   
  

  
 

   

  

 

 
 

  

 

สมัครกรณีพเิศษ 
ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๒ – ๓๑ ธ.ค.๖๓ 
 

    

 

 

      

 
   

     
   

 



 
คํารับรองของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. กรณีพิเศษ 

ตามมติคณะกรรมการ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๖๒ ลง ๒๓ พ.ค.๖๒ ให้รับสมคัรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ทบ.  เป็นกรณีพิเศษ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ในส่วนใดมาก่อนเลย หาก 
ปรากฏหลักฐานในภายหลังว่า  ขา้พเจ้าเคยสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  ในส่วนใดมาก่อน  ข้าพเจ้า 
ขอรับผดิและถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ     ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์      และข้าพเจ้าไม่ขอรับคนืเงินใด ๆ  
ที่ข้าพเจ้าได้สง่มาแล้วทั้งสิ้น   ข้าพเจ้าขออุทิศเป็นการกุศลฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ต่อไป   
         ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกิจการสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. แล้ว และข้าพเจ้าเต็มใจ 
ที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ   ไม่ว่าระเบียบน้ัน ๆ   จะออกก่อนหรือหลังการสมัครของข้าพเจ้า   หรือ 
จะมีการแก้ไขประการใดก็ตาม      หากเอกสารประกอบการเป็นสมาชิกอันเป็นเท็จ     ข้าพเจ้าขอถอืว่าหมดสิทธิใน 
การเป็นสมาชิก  
         ข้าพเจ้าได้แสดงตัวพร้อมด้วยบัตรประจําตัว เพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.   
ต่อหน้าคณะกรรมการรับสมคัรแล้ว  และเจ้าหน้าที่รับสมคัร ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  ข้าพเจ้ารับทราบยอดเงินสงเคราะห ์
ที่ต้องชําระย้อนหลงั     ภายหลังจากที่ขา้พเจ้าถึงแก่ความตาย     จากเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ / 
ผู้จัดการศพ  ต้ังแต่   (เดือน,พ.ศ.)........................ถึง..........................รวมเป็นเงนิ..........................................บาท  
(................................................................................................) 
         อน่ึง    เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย    หากมีกรณทีี่เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น     ย่อมเป็นสิทธิของทางราชการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. โดยเฉพาะที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศพของข้าพเจ้า หากมี 
เงินเหลือจากการจัดการศพ   ย่อมเป็นสิทธิของทางราชการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.    จะพิจารณาจัดการตามท่ี 
เห็นสมควร   ทั้งน้ีหากทางราชการการฌาปนกิจสงเคราะห์  ทบ. จะมอบให้ผู้รับเงินสงเคราะห์   ซึง่ระบุไว้ในใบสมัคร 
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเห็นควรส่งไปบํารุงกิจการการฌาปนกิจหรือสาธารณกุศลแล้ว ข้าพเจ้าก็ยินยอมที่จะปฏิบัติ 
ตามกฎข้อบังคับ  ที่ระบุไว้ในระเบียบปัจจุบัน  ทุกประการ 
         ข้าพเจ้า  ได้อ่านและเข้าใจในคํารับรอง ฯ   ดังกล่าวข้างต้นแล้วพร้อมจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าคณะกรรมการรับสมัครและข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น   

            (ลงชื่อ).........................................................................ผูส้มัคร 
 
 
 

 
      
 
 
 

  หลักฐานประกอบการสมัครเข้าเปน็สมาชกิ 
๑. ใบสมัครแบบ ๒.๑ ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้นําเข้า ลงนามรับรอง  
๒. สําเนาบัตรประจําตัว ผู้สมัคร , ผู้นําเข้า และผู้รับเงินสงเคราะห์ (พร้อมรบัรองสําเนา อยา่งละ ๑ ฉบับ) 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร , ผู้นําเข้า และผู้รับเงินสงเคราะห์ (พรอ้มรับรองสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ) 
๔. สําเนาใบสําคัญการสมรส การหย่า 
๕. ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๓๐ วัน) 
๖. กรอกใบสมคัรใช้พิมพด์ีด เท่าน้ัน 
๗. ยื่นใบสมัคร พร้อมแสดงตัวต่อกรรมการรับสมัครที่หน่วยแต่งตัง้ขึ้น หรือกรรมการรับสมัครของ สก.ทบ. 
๘. เงินค่าสมัคร จํานวน ๒๐.- บาท  
๙. เอกสารที่สมบูรณ์จะต้องไม่มีการขูดฆ่าขดีลบใดๆทั้งสิ้น 

บันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลสมาชกิ (สําหรับเจ้าหน้าท่ี กฌป.สก.ทบ.) 
๑.  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ทบ. 
 
๒.  เปลี่ยนแปลง ยศ,ช่ือ,สกุล 
 
๓.  เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
 

 


