
 

       คํารองขอรับเงินสงเคราะห 

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

         เขียนที่                                           

        วันท่ี        เดือน               พ.ศ.       

เรียน  ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

  ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)                                         และเปนผูไดรับมอบอํานาจของ                                                                                                                                                       

(นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                                                                                                       

อยูบานเลขท ี              หมูที่              ตรอก/ซอย                          ถนน                            ตาํบล/แขวง                                                  

อําเภอ/เขต                        จังหวัด                               รหัสไปรษณีย                โทรศัพท                                                                                                          

  ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)                                         สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

ประเภท      สามัญ      วิสามัญ      สมทบ เลขที่สมาชิก                เก่ียวของเปน       คูสมรส      บุตร       บิดา      มารดา 

      ผูอยูในอุปการะ      ผูอุปการะ ของขาพเจา ไดถึงแกความตายเมื่อวันที่         เดือน                    พ.ศ.          

โดยขาพเจาเปนผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหของ                                                                ตามที่ผูถึงแกความตายแสดงความจํานง              

ตอการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรไวแลว 

            เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะหฯ และเจตนารมณของผูตาย ขาพเจาจึงขอรับเงิน

สงเคราะหงวดแรก เพื่อนําไปจายเปนคาจัดการศพใหเสร็จสิ้นกอน สวนงวดที่สองถาผูตายมีหนี้ตอทางราชการหรือสหกรณออมทรัพย

กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ขอใหการฌาปนกิจสงเคราะหฯ นําเงินสงเคราะหศพงวดที่สองหักชําระหนี้ใหเรียบรอยและขอรับเงิน

สงเคราะหศพสวนที่เหลือเทานั้น อนึ่งตามขอบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะหฯ หากพบวาหลังจากชําระเงินสงเคราะหศพงวดที่สอง  

แลวมียอดคางจายและไดรับชําระเงินจากสมาชิกภายในเกาสิบวัน การฌาปนกิจสงเคราะหฯ จะจายเงินสงเคราะหคางจายที่เรียกเก็บ

ไดเพิ่มเติมใหแกผูรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้หากพนระยะเวลาเกาสิบวันแลวขาพเจาขอมอบเงินสงเคราะหศพที่คางจายดังกลาวให                 

การฌาปนกิจสงเคราะหฯ นําไปใชประโยชน เพื่อการดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดจายเงินสงเคราะหใหขาพเจาตามขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรดวย 

  ทั้งนี้  ขาพเจาไดจัดสงสําเนาเอกสารซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูขอรับเงินสงเคราะหการฌาปนกิจสงเคราะห             

กรมสงเสริมการเกษตรเรียบรอย และขอรับรองวาเปนเอกสารที่ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

      สําเนาใบมรณบัตรของสมาชิก  

                สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกผูถึงแกความตาย (ที่ประทบั ตาย) 

                                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของผูรับเงินสงเคราะห (ไมหมดอายุ)     

                สําเนาทะเบียนบานของผูรับเงินสงเคราะห 

     หนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิก (ถาไมมีใหขอใบแทนที่ ฌ.กสก. และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับเงินสงเคราะห)     

                      ใบเสร็จรับเงนิ (ถาไมมีใหขอสําเนาที่ ฌ.กสก. และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับเงินสงเคราะห) 

 

เฉพาะเจาหนาที ่

สมาชิกเลขที ่   

วันที่ลงรับ  

   

แบบ ฌ.กสก. 7     

   

  

    



       -2- 

 

                   ใบสําคัญรับเงนิสงเคราะห   

               หนังสือรับรองจากหนวยงานตัวแทนวาสมาชิกเสียชีวิตจริงของผูบังคับบัญชาของสมาชิกหรือคูสมรส  

      หนังสือมอบอํานาจการรับเงนิสงเคราะห (กรณีที่มารับเงินดวยตนเองไมได พรอมกับสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการ)  

       สําเนาใบสาํคัญการสมรส (ถามี)  

             สําเนาใบสาํคัญการหยาและหรือหลักฐานแสดงวาเปนบุตรอยูในความปกครองของตน (ถามี) 

      หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)   

 
 
 
 

       (ลงชื่อ)                                     ผูยื่นคํารอง 

                (                                            ) 

       (ลงชื่อ)                                      พยาน 

                (                                            ) 

       (ลงชื่อ)                                      พยาน 

                (                                            ) 

    

 

 

 

.  

หมายเหตุ 1.  1.1 พยาน คือ 1.1.1 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

           1.1.2 ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           1.1.3 ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ 

                   1.1.4 เกษตรจังหวัด 

                                        1.1.5 หัวหนาฝายบริหาร 

   1.2 ผูขอรับเงินสงเคราะหรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

    2.  คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ประชุมคร้ังที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562        

   มติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมทีก่ําหนดขึ้นใหม



 

ใบสําคัญรับเงินสงเคราะห 

    เขียนที่       

   วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจา    อยูบานเลขที่   หมูที่   

ตรอก/ซอย  ถนน     ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต   จังหวัด            บัตรประจําตัวประชาชนหรือ 

บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวลูกจางประจํา เลขที่          สวนราชการที่สังกัด    

บัตรหมดอายุวันที่  เดือน    พ.ศ.                            

ไดรับเงินสงเคราะหศพรายที่ เปนเงิน    บาท  สตางค(    ) 

ไปถูกตองแลว 

 

 

     (ลงชื่อ)      ผูรับเงิน 

             (      ) 

     (ลงชื่อ)      ผูจายเงิน 

             (      ) 

     (ลงชื่อ)      พยาน 

             (      ) 

     (ลงชื่อ)      พยาน  

             (      ) 

 

 

 

หมายเหตุ   คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสรมิการเกษตร ประชุมครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561  

    มีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมท่ีกําหนดขึ้นใหม 



 
หนังสือมอบอํานาจ 

 
        เขียนท่ี............................................................. 
       วันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 
   1. ขาพเจา ................................................... อายุ ................ ป บัตรประจําตัวประชาชน/ 
 บัตรประจําตัวขาราชการ เลขท่ี ................................................................ วันออกบตัร ................................. 
 วันบัตรหมดอายุ ............................ ออกใหโดย ....................................................... อยูบานเลขท่ี ................ 
 หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย .................................. ถนน ............................... ตําบล/แขวง .................................. 
 อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ..................................... หมายเลขโทรศัพท ................................... 
 ซ่ึงเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหของ .................................................................. จากการฌาปนกิจสงเคราะห                    
 กรมสงเสริมการเกษตร 

   2. ขาพเจามีความจําเปนไมสามารถดําเนินการขอรับเงินสงเคราะหได  จึงมอบอํานาจให 
 ……………………………………………..…… อายุ ................ ป บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ 
 เลขท่ี ............................................... วันออกบัตร ............................... วนับตัรหมดอายุ ............................... 
 ออกใหโดย ........................................ อยูบานเลขท่ี ................ หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย ................................ 
 ถนน ........................................... ตําบล/แขวง .......................................อําเภอ/เขต .................................... 
 จังหวัด .................................. หมายเลขโทรศัพท .................................... เปนผูขอรับเงินสงเคราะหดังกลาว                   
 โดยใหมีอํานาจยื่นคํารองขอรับเงินสงเคราะห รับเงินสงเคราะห และดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ                           
 รับเงินสงเคราะหแทนขาพเจาไดจนกวาจะเสร็จสิ้น 

   การใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปแทนขาพเจา ใหถือวาเปนการกระทําของขาพเจา                         
 และยอมรับผิดในการกระทํานั้น ๆ ทุกประการ 

   เพ่ือเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 
  (ลงชื่อ) .................................................... ผูมอบอํานาจ 
            (...................................................) 

  (ลงชื่อ) .................................................... ผูรับมอบอํานาจ 
            (...................................................) 

  (ลงชื่อ) .................................................... พยาน  
            (...................................................) 

  (ลงชื่อ) .................................................... พยาน  
            (...................................................) 
 

 
           หมายเหตุ 1. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน                                                 
                               2.  คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสรมิการเกษตร ประชุมครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 27  พฤศจิกายน 2561             
                           มีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมท่ีกําหนดข้ึนใหม 

 
 

แบบ ฌ.กสก. 7.1     



 

หนังสือรับรองบุคคลในการขอรับเงินสงเคราะห 
การฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร 

 
        เขียนท่ี............................................................ 
       วันท่ี ............. เดือน ............................. พ.ศ. ............. 
 
  ขาพเจา ........................................................................ เก่ียวของเปน ............................................. 
 อยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี........ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ..................................... 
 ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ......................................... 
  ขาพเจา ......................................................................... เก่ียวของเปน ............................................. 
 อยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี........ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ..................................... 
 ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ......................................... 
  ขาพเจา ......................................................................... เก่ียวของเปน ............................................. 
 อยูบานเลขท่ี .................. หมูท่ี........ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ..................................... 
 ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ......................................... 
   โดยขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหของ...............................................           
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ประเภท ................เลขท่ีสมาชิก ..................เสียชีวิตเม่ือวันท่ี   
........... เดือน .................... พ.ศ. .............. หากตอมาปรากฏวามีทายาทหรือ บุคคลอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ียื่นคํารองขอ           
รับเงินสงเคราะหขางตนและมาเรียกรองขอรับเงินสงเคราะหจากการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตร ขาพเจา           
ขอรับผิดชอบและยินยอมชดใชเงินท่ีไดรับจากการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสริมการเกษตรท้ังหมด ภายใน 30 วัน 
หลังจากท่ีไดรับแจง 
 
 (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับเงินและขอรับรองตนเองคนท่ี 1 
        (.................................................) 

 (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับเงินและขอรับรองตนเองคนท่ี 2 
        (.................................................)      

 (ลงชื่อ) .................................................... ผูขอรับเงินและขอรับรองตนเองคนท่ี 3 
        (.................................................) 

 (ลงชื่อ) ................................................พยาน  
        (.................................................) 

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

 (ลงชื่อ) ................................................พยาน  
        (.................................................) 

 ตําแหนง .............................................. 
 
หมายเหตุ 1. พยาน หมายถึง     1. ผูนําทองถ่ิน  
      2. เกษตรจังหวัด หรือผูอํานวยการศูนย หรือผูอํานวยการสํานัก  
           หรือ หัวหนาฝายบริหาร 
   3. ขาราชการต้ังแตระดับชํานาญการ ขึ้นไป                                            
   4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวของพยาน 

                            2. คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมสงเสรมิการเกษตร ประชุมครั้งที ่11/2561 เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2561             
                                มีมติเห็นชอบใหใชแบบฟอรมที่กําหนดขึ้นใหม 

แบบ ฌ.กสก. 7.2     


