แบบ ฌ.กสก. 2
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

คำขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเครำะห์

สมำชิกเลขที่

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร

วันที่ลงรับ

เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
สมำชิกเลขที่

เดือน

พ.ศ.

เป็นสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้ำพเจ้ำขอเปลี่ยนแปลงผูร้ ับเงินสงเครำะห์และจัดกำรศพของข้ำพเจ้ำจำกเดิม เป็น
1.

ซึ่งเป็น

คู่สมรส

บุตร

ผู้อยู่ในอุปกำระ/ผูอ้ ุปกำระ (ให้ระบุควำมสัมพันธ์)
๒.

เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งเป็น

คู่สมรส

บุตร

ผู้อยู่ในอุปกำระ/ผูอ้ ุปกำระ (ให้ระบุควำมสัมพันธ์)
๓.

คู่สมรส

บุตร

ผู้อยู่ในอุปกำระ/ผูอ้ ุปกำระ (ให้ระบุควำมสัมพันธ์)
คู่สมรส

บุตร

ผู้อยู่ในอุปกำระ/ผูอ้ ุปกำระ (ให้ระบุควำมสัมพันธ์)
หมู่ที่

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

บิดำ/มำรดำ

เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งเป็น

ของข้ำพเจ้ำ อยู่บ้ำนเลขที่

บิดำ/มำรดำ

เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งเป็น

๔.

บิดำ/มำรดำ

บิดำ/มำรดำ

เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ตรอก/ซอย

ถนน
จังหวัด

โทรศัพท์

เป็นผู้รบั เงินสงเครำะห์และจัดกำรศพของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อบังคับและระเบียบต่ำงๆ ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตรโดยตลอดแล้ว
ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงและจะปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

สมำชิก
)

ผู้รับรองซึ่งเป็นตัวแทนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือผู้รักษำกำรหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือข้ำรำชกำรไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญกำร
ข้ำพเจ้ำ
กอง
จังหวัด

สำนักงำน

ตำแหน่ง
หน่วย

ศูนย์

อำเภอ/เขต

ขอรับรองว่ำสมำชิกของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตรผูน้ ขี้ อเปลี่ยนผูร้ บั เงินสงเครำะห์ของตนเองจริง
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรอง

ตำแหน่ง..................................................................
เหตุผลในกำรขอเปลี่ยนแปลงผู้รบั เงินสงเครำะห์

ข้อปฏิบัติในกำรขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับเงินสงเครำะห์
ข้อ 1 สมำชิ กกำรฌำปนกิ จสงเครำะห์ กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร หำกมี ควำมประสงค์จ ะเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม ผู้ รั บเงิ น สงเครำะห์
ให้ดำเนินกำรตำมข้อบังคับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ “ข้อ 13 ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกจะต้องระบุชื่อผู้เงินสงเครำะห์ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของตนตำม
ข้อ ๒8 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเครำะห์ในภำยหลังสมำชิกต้องแจ้งตำมแบบฟอร์มของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ ให้ คณะกรรมกำร
ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้ถือหลักฐำนกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ำยเป็นเกณฑ์ในกำรจ่ำยเงิ นสงเครำะห์”
ข้อ 2 ตำมข้อบังคับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ “ข้อ ๒๘ เมื่อสมำชิกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ถึงแก่ควำมตำย ให้สิทธิในกำรรับเงินสงเครำะห์
ตกแก่บุคคลในครอบครัวของสมำชิกและผู้จัดกำรศพที่สมำชิกแสดงเจตจำนงระบุชื่อไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อกำรฌำปนกิจสงเครำะห์
ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ ไม่ว่ำจะระบุชื่อไว้บุคคลเดียวหรือหลำยบุคคล หำกระบุชื่อไว้หลำยบุคคลให้แต่ละบุคคลมีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เป็นจำนวน
เท่ำๆ กัน ภำยใต้วงเงินที่สมำชิกผู้ถึงแก่ควำมตำยมีสิทธิได้รับ แต่ถ้ำบุคคลที่ระบุชื่อไว้หลำยบุคคลได้ถึงแก่ควำมตำยไปบำงส่วน ให้บุคคลที่เหลืออยู่มีสิทธิ ได้รับ
เงินสงเครำะห์ไปทั้งหมด
ในกรณีที่สมำชิกระบุให้คู่สมรสเป็นผู้รับเงินสงเครำะห์แล้วได้ขำดจำกสถำนภำพกำรสมรสโดยที่สมำชิกมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเครำะห์
เมื่อสมำชิกถึงแก่ควำมตำย กำรฌำปนกิจสงเครำะห์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ ให้แก่บุคคลที่สมำชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์นั้น
ในกรณีที่บุคคลที่สมำชิกระบุชื่อไว้ให้เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์ถึงแก่ควำมตำยไปทั้งหมด หรือสมำชิกมิได้ระบุชื่อผู้รับเงินสงเครำะห์ไว้ หรือ
เพรำะเหตุอื่นใดที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ให้สิทธิในกำรรับเงินสงเครำะห์ตกแก่คู่สมรสของสมำชิก แต่หำกคู่สมรสไมมีหรือมีแต่ถึงแก่ควำมตำยไปแล้ว ให้เงิน
สงเครำะห์ตกแก่บุตรของสมำชิก แต่ถ้ำหำกบุตรของสมำชิกไม่มี หรือมีแ ต่ถึงแก่ควำมตำยไปแล้ว ให้สิทธิในกำรรับเงินสงเครำะห์ตกแก่ บิดำมำรดำของสมำชิก
แต่หำกบิดำมำรดำของสมำชิกไม่มีเนื่องจำกถึงแก่ควำมตำยไปแล้ว ให้สิทธิกำรรับเงินสงเครำะห์ตกแก่ผู้อุปกำระสมำชิกหรือผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิก
ซึ่งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรด้วย
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น กำรฌำปนกิจสงเครำะห์จะจัดกำรศพสมำชิกที่ถึงแก่ควำมตำยตำมประเพณีทำงศำสนำของสมำชิก
ผู้นั้น ถ้ำมีเงินสงเครำะห์หรือเท่ำใดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินตำมที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับและกฎหมำย ทำยำทอื่นที่สมำชิกไม่ได้ระบุ
ไว้ให้เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์ไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือจะถือเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินสงเครำะห์จำกกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ไม่ได้
บุคคลในครอบครัวที่สมำชิกจะแสดงเจตจำนงระบุชื่อให้เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ คือ
(๑) คู่สมรสของสมำชิก
(๒) บุตรของสมำชิก
(๓) บิดำมำรดำของสมำชิก
(๔) ผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิกหรือผู้อุปกำระสมำชิก
กำรพิจำรณำให้ผู้ใดได้รับเงินสงเครำะห์ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน แต่ถ้ำหำกผู้รับเงินสงเครำะห์รำยใดมีปัญหำหรือ
คณะกรรมกำรเห็นว่ำเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม คณะกรรมกำรมีอำนำจที่จะใช้ดุลยพินิจโดยมีมติในกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ให้แก่บุคคลผู้เข้ำข่ำยมีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์
รำยใดก็ได้ตำมที่เห็นสมควร และมติของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุผลฟ้องร้องไม่ได้”
หมำยเหตุ ๑. สมำชิกต้องระบุผู้รับเงินสงเครำะห์ให้บุคคลในครอบครัวตำมข้อบังคับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ ข้อ ๒8 ซึ่งได้แก่ คู่สมรสของสมำชิก บุตรของสมำชิก
บิดำมำรดำของสมำชิก ผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิก หรือผู้อุปกำระสมำชิก เท่ำนั้น
๒. บุคคลที่สมำชิกแสดงควำมจำนงให้เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์ตำมข้อบังคับกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ข้อ ๒8 จะต้องแนบหลักฐำน
สำเนำเอกสำร ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยสมำชิกเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้
2.๑. คู่สมรสของสมำชิกต้องแนบสำเนำใบสำคัญกำรสมรส
2.๒. บุตรของสมำชิกต้องแนบสำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต้องแนบสำเนำสูติบัตรด้วย)
กรณีเป็นบุตรนอกสมรส ต้องแนบสำเนำกำรจดทะเบียนบุตรบุญธรรม สำเนำหนังสือรับรองบุตร สำเนำคำพิพำกษำ คำสั่งศำลให้เป็นบุตร ถ้ำเป็นบุตรของ
สมำชิกหญิงให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสูติบัตร
2.๓. บิดำมำรดำของสมำชิกต้องแนบสำเนำทะเบียนบ้ำน
2.๔. ผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิก หรือผู้อุปกำระสมำชิก ต้องแนบสำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมแบบบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ำย (กรณีผู้รับเงินสงเครำะห์
มิใช่บุคคลในครอบครัว)

หมำยเหตุ คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นใหม่

แบบบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ำย
(กรณีผู้รับเงินสงเครำะห์มิใช่บุคคลในครอบครัว)
ใบสมัคร
ลงวันที่

คำขอเพิ่ม/เปลี่ยนผู้รับเงินสงเครำะห์
เดือน

พ.ศ.

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ
ได้แสดงควำมควำมจำนงให้
เนื่องจำก ๑.

สมำชิกเลขที่
ผู้อยู่ในอุปกำระของข้ำพเจ้ำ

ผู้อุปกำระข้ำพเจ้ำ เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์ นั้น

เกี่ยวข้องเป็น

ระบุเหตุผลและควำมสัมพันธ์
๒.

เกี่ยวข้องเป็น

ระบุเหตุผลและควำมสัมพันธ์
๓.

เกี่ยวข้องเป็น

ระบุเหตุผลและควำมสัมพันธ์
๔.

เกี่ยวข้องเป็น

ระบุเหตุผลและควำมสัมพันธ์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ)
(

สมำชิก/ผู้สมัคร
)

ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................
ถนน..................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...............................
จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์....................................

หมำยเหตุ ผู้อยู่ในอุปกำระหรือผู้อุปกำระ หมำยถึง บุคคลที่สมำชิกได้ ส่งเสียให้เล่ำเรียน หรือเป็นผู้อุปกำระเลี้ยงดูสมำชิก
ในวัยเด็ก ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนญำติ ดูแลรักษำในยำมเจ็บป่วย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

