แบบ ฌ.กสก. 7
คำร้องขอรับเงินสงเครำะห์

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
สมำชิกเลขที่

กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร

วันที่ลงรับ

เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธำนกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)

และเป็นผู้ได้รับมอบอานาจของ

(นาย/นาง/นางสาว)
อยู่บ้านเลขที
อาเภอ/เขต

หมู่ที่

ตรอก/ซอย
จังหวัด

ถนน

รหัสไปรษณีย์

ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)
ประเภท

สามัญ

ผู้อยู่ในอุปการะ

วิสามัญ

ตาบล/แขวง

สมทบ เลขที่สมาชิก

โทรศัพท์
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

เกี่ยวข้องเป็น

ผู้อุปการะ ของข้าพเจ้า ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่

คู่สมรส

บุตร

เดือน

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้มสี ิทธิ์รับเงินสงเคราะห์และจัดการศพของ
ความจานงต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว

บิดา

มารดา

พ.ศ.
ตามที่ผู้ถึงแก่ความตายแสดง

เพื่ อให้เป็ น ไปตามกฎหมายการฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ และเจตนารมณ์ ของผู้ ต าย ข้า พเจ้ า จึ ง ขอรับ เงิ น
สงเคราะห์งวดแรก เพื่อนาไปจ่ายเป็นค่าจัดการศพให้เสร็จสิ้นก่อน ส่วนงวดที่สองถ้าผู้ตายมีหนี้ต่อทางราชการหรือสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จากัด ขอให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นาเงินสงเคราะห์ศพงวดที่สองหักชาระหนี้ให้เรียบร้อยและขอรับเงิน
สงเคราะห์ศพส่วนที่เหลือเท่านั้น อนึ่งตามข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หากพบว่าหลังจากชาระเงินสงเคราะห์ศพงวดที่สอง
แล้วมียอดค้างจ่ายและได้รับชาระเงินจากสมาชิกภายในเก้าสิบวัน การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายที่เรียกเก็บ
ได้เพิ่มเติม ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันแล้วข้าพเจ้าขอมอบเงินสงเคราะห์ศพที่ค้างจ่ายดังกล่าวให้
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นาไปใช้ประโยชน์ เพื่อการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ข้าพเจ้าตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรด้วย
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้จัดส่งสาเนาเอกสารซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้ขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อย และขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
สาเนาใบมรณบัตรของสมาชิก
สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย (ที่ประทับ ตาย)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้รับเงินสงเคราะห์
หรือผูจ้ ัดการศพ (ไม่หมดอายุ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพ
หนังสือสาคัญแสดงการเป็นสมาชิก (ถ้าไม่มีให้ขอใบแทนที่ ฌ.กสก. และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับเงินสงเคราะห์)
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้าไม่มีให้ขอสาเนาที่ ฌ.กสก. และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับเงินสงเคราะห์

-2ใบสาคัญรับเงินสงเคราะห์
หนังสือรับรองจากหน่วยงานตัวแทนว่าสมาชิกเสียชีวิตจริงของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกหรือคู่สมรส
หนังสือมอบอานาจการรับเงินสงเคราะห์ (กรณีที่มารับเงินด้วยตนเองไม่ได้ พร้อมกับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ)
สาเนาใบสาคัญการสมรส (ถ้ำมี)
สาเนาใบสาคัญการหย่าและหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรอยู่ในความปกครองของตน (ถ้ำมี)
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาร้อง
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

.
หมำยเหตุ 1.

2.

1.1 พยำน คือ 1.1.1 ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร
1.1.2 ผู้อำนวยกำรกอง/สำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1.1.3 ผู้อำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
1.1.4 เกษตรจังหวัด
1.1.5 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
1.2 ผู้ขอรับเงินสงเครำะห์รบั รองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
มติเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มทีก่ ำหนดขึ้นใหม่

ใบสำคัญรับเงินสงเครำะห์
เขียนที่
วันที่

เดือน

ข้ำพเจ้ำ
ตรอก/ซอย

อยู่บ้ำนเลขที่
ถนน

อำเภอ/เขต

หมู่ที่

ตำบล/แขวง
จังหวัด

บัตรประจำตัวประชำชนหรือ

บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ บัตรประจำตัวลูกจ้ำงประจำ เลขที่
บัตรหมดอำยุวันที่
ได้รับเงินสงเครำะห์ศพรำยที่

พ.ศ.

ส่วนรำชกำรที่สังกัด

เดือน

พ.ศ.

เป็นเงิน

บำท

สตำงค์(

)

ไปถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผู้รับเงิน
)
ผู้จ่ำยเงิน
)
พยำน
)
พยำน
)

หมำยเหตุ คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นใหม่

แบบ ฌ.กสก. 7.1
หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่.............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............
1. ข้าพเจ้า ................................................... อายุ ................ ปี บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรประจาตัวข้าราชการ เลขที่ ................................................................ วันออกบัตร .................................
วันบัตรหมดอายุ ............................ ออกให้โดย ....................................................... อยู่บ้านเลขที่ ................
หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย .................................. ถนน ............................... ตาบล/แขวง ..................................
อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ..................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของ .................................................................. จากการฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2. ข้าพเจ้ามีความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการขอรับเงินสงเคราะห์ได้ จึงมอบอานาจให้
……………………………………………..…… อายุ ................ ปี บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ
เลขที่ ............................................... วันออกบัตร ............................... วันบัตรหมดอายุ ...............................
ออกให้โดย ........................................ อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง .......................................อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด .................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................... เป็นผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว
โดยให้มีอานาจยื่นคาร้องขอรับเงินสงเคราะห์ รับเงินสงเคราะห์ และดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับเงินสงเคราะห์แทนข้าพเจ้าได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปแทนข้าพเจ้า ให้ถือว่าเป็นการกระทาของข้าพเจ้า
และยอมรับผิดในการกระทานั้น ๆ ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้มอบอานาจ
(...................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(...................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(...................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน
(...................................................)
หมำยเหตุ 1. แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
2. คณะกรรมกำรกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นใหม่

