แบบ กสจ. 004/2
แบบคำขอรับเงินกองทุน “กสจ.” (กรณีสมำชิกถึงแก่ควำมตำย)
ส่ วนที่ 1 สำหรับผู้ยื่นขอ
เขียนที่...................................
วันที่......../................../...........
ด้วยข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับเงินกองทุนของ นาย
นาง นางสาว ยศและฐานันดร.........................................................
ชื่อ...................................................................................................นามสกุล..............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
สังกัด..........................................................
(2)
ได้สิ้นสุดการเป็ นสมาชิกของ กสจ. เนื่องจากถึงแก่ความตายเมื่อวันที่/เดือน/พ.ศ.
มีผรู ้ ับประโยชน์จานวน.......................... ราย โดยเป็ น  ผูร้ ับประโยชน์ตามแบบแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์ (3) บุคคลตามมาตรา
23 วรรค 2 หรื อ วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (3)
ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินตามสิ ทธิ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูม้ ีสิทธิ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ............................................... นามสกุล.......................................................................เกี่ยวข้องเป็ น ..............................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ถนน.......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถือ.......................................
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...................................................................... สาขา................................................... ประเภทบัญชี...................................
ชื่อบัญชี (ผูร้ ับประโยชน์)......................................................................เลขที่บญั ชี....................................................................................................
2 ชื่อ ................................................. นามสกุล.....................................................................เกี่ยวข้องเป็ น ..............................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ถนน.......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ..........................................
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร.................................................................... สาขา..................................................... ประเภทบัญชี....................................
ชื่อบัญชี (ผูร้ ับประโยชน์)....................................................................เลขที่บญั ชี.......................................................................................................
3. ชื่อ ................................................. นามสกุล.....................................................................เกี่ยวข้องเป็ น ..............................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ถนน.......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถือ.....................................
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร........................................................................ สาขา................................................... ประเภทบัญชี.................................
ชื่อบัญชี (ผูร้ ับประโยชน์).......................................................................เลขที่บญั ชี....................................................................................................
4. ชื่อ ................................................. นามสกุล.....................................................................เกี่ยวข้องเป็ น ..............................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ถนน.......................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ...................................
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร....................................................................... สาขา.................................................. ประเภทบัญชี...................................
ชื่อบัญชี (ผูร้ ับประโยชน์)......................................................................เลขที่บญั ชี....................................................................................................
หมำยเหตุ รายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินกองทุน จะต้องเป็ นรายชื่อตามที่สมาชิกได้แสดงเจตนา หรื อผูร้ ับประโยชน์ตามมาตรา 23 วรรค 2 หรื อ
วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารของผูร้ ับผลประโยชน์ ดังนี้
 สาเนาใบมรณะบัตร
 สาเนาการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสู ติบตั ร และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสูติบตั ร และสาเนาทะเบียนบ้านทายาทตามมาตรา 23 วรรค 2 หรื อ วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 สาเนาหนังสื อมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ ให้กระทาการแทนผูร้ ับประโยชน์
หรื อทายาทตามมาตรา 23 วรรค 2 หรื อ วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าที่แสดงชื่อธนาคาร ประเภท บัญชีเลขที่บญั ชี และชื่อ-สกุลของผูร้ ับประโยชน์ที่ชดั เจน
ต่ อส่ วนที่ 2/2

2/2
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ารับเงินโดยไม่มีสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินที่ได้รับโดยไม่มีสิทธิ ตลอดจนค่าเสี ยหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นให้แก่กองทุน กสจ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่กองทุน “กสจ.” แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบ
(ลงชื่อ)..............................................................................ผูย้ นื่ คาขอ(4) (ลงชื่อ)..............................................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(.............................................................................................................................)

วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ................

(.............................................................................................................................)

วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)..............................................................................ผูย้ นื่ คาขอ (ลงชื่อ)..............................................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(.............................................................................................................................)

วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ................

(.............................................................................................................................)

วันที่.............เดือน......................พ.ศ. ................

ส่ วนที่ 2 สำหรับส่ วนรำชกำร
ชื่อหน่วยงาน.......................................
วันที่............./.............../.................

ที่................/....................
เรื่ อง ขอรับเงินจากกองทุน กสจ.

เรี ยน บริ ษทั จัดการทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ด้วยข้าพเจ้า นาย
นาง นางสาว ยศและฐานันดร.................................................................................................................
ชื่อ...................................................................................................นามสกุล..............................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน...................................................สังกัดกรม.......................................กระทรวง.........................................จังหวัด………….………….....
วันที่/เดือน/ปี ที่เข้ารับราชการ
สมัครเป็ นสมาชิก กสจ. ตั้งแต่ วันที่/เดือน/พ.ศ.
ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่/เดือน/พ.ศ.
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีผมู ้ ีสิทธิรับเงินจากกองทุนจานวน............................. ราย ดังนี้
(1)..............................................................................................................................................................................................................................(6)
(2)...……………………………..…...………………………………………..........…………...........................……………………………...................................
(3)...………………………………..………………………..………………...........................................................................................................................
*** หมายเหตุ

กรณี มีผรู ้ ับประโยชน์เกินกว่าที่กาหนดให้จดั ทาบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อกากับ ***

พร้อมนี้ได้แนบ

สาเนาแบบแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ (หากมี) มาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผยู ้ นื่ คาขอต่อไปด้วย

ลงชื่อ.............................................................................................หัวหน้าหน่วยงาน หรื อส่วนราชการ. (7)
(นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน)
บุคลากรชานาญการ
รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานบุคคล
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ระสานงาน.นางสาวอรวรรณ ประยูรทอง สังกัดกองบริ หารงานบุคคล เลขที่ 1 ถ.ราชดาเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 -317126.โทรสาร 074-317127

คำอธิบำยกำรกรอก แบบ กสจ. 004/2
กสจ.
ส่ วนที่ 1 สำหรับผู้ยื่นคำขอ
(1) ให้ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
(2) ระบุวนั ที่ถึงแก่ความตาย ให้กรอกเป็ นตัวเลข
ตัวอย่ำง สิ้ นสุ ดการเป็ นสมาชิกของ กสจ. เนื่องจากถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2549
สิ้ นสุ ดการเป็ นสมาชิกของ กสจ. เนื่ องจากถึงแก่ความตายเมื่อวันที่/เดือน/พ.ศ 8 - 01 – 2549
(3) ผูร้ ับประโยชน์ ได้แก่
- บุคคลซึ่งสมาชิกผูต้ ายได้แสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์ไว้ ตามแบบที่ กสจ. กาหนด
- ทายาทตามมาตรา 23 วรรค 2 หรื อ วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ได้แก่ บุตร สามีหรื อ
ภรรยา บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดา
- ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิ ชย์ (ตามคาสั่งศาล) สาหรับ
กรณี ที่สมาชิกที่เสี ยชีวติ ไม่มีทายาท ตามมาตรา 23 วรรค 2 และวรรค 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
(4) ระบุบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าที่แสดงชื่อธนาคาร ประเภท บัญชีเลขที่บญั ชี และชื่อ-สกุลของผูร้ ับประโยชน์
ที่ชดั เจนและให้ถูกต้องกับสาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
ส่ วนที่ 2 สำหรับส่ วนรำชกำร
(5) ระบุชื่อหน่วยงานที่ตรวจสอบสิ ทธิ
(6) ระบุ วันที่/เดือน/ ปี ที่เข้ารับราชการ , วันที่/เดือน/ ปี ที่สมัครเป็ นสมาชิก กสจ. ให้กรอกเป็ นตัวเลข
(7) ให้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ตามที่สมาชิกผูต้ ายได้แสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์ ไว้ , ทายาทตามมาตรา 23 วรรค 2
และวรรค 3 พ.ร.บ. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 , ผูจ้ ดั การมรดก หรื อทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับมรดก แล้วแต่กรณี
(8) ส่ วนกลาง ให้ผอู ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรื อหัวหน้าหน่วยงานบริ หารงานบุคคลเป็ นผูล้ งนาม
ส่ วนภูมิภาค หรื อสังกัดส่ วนกลางแต่มีสานักอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค ให้หวั หน้าหน่วยราชการในส่ วนภูมิภาคเป็ นผูล้ งนาม
(9) กรณี มีผรู ้ ับประโยชน์เกินกว่า 3 ราย ให้จดั ทาบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อกากับ
หมำยเหตุ :
1. แบบคาขอรับเงินกองทุน “กสจ.” (กรณี สมาชิกถึงแก่ความตาย)
ส่ วนกลำง ให้ทาขึ้น 2 ฉบับ ยืน่ ต่อกองการเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานบริ หารงานบุคคล
- ต้นฉบับส่ งไปยังตู ้ ปณ. 543 ปณจ. บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
- สาเนาเก็บไว้ที่ส่วนราชการ
ส่ วนภูมิภำคหรื อสั งกัดส่ วนกลำงแต่ มีสำนักงำนอยู่ในส่ วนภูมิภำค ให้ทาขึ้น 3 ฉบับ ยืน่ ต่อหัวหน้าหน่วยงานนั้น
- ต้นฉบับส่ งไปยังบริ ษทั จัดการ (ด้านทะเบียนสมาชิ ก)
- สาเนาฉบับหนึ่งส่ งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด
- อีกส่ วนหนึ่งเก็บไว้ที่หน่วยงานนั้น
2. กรณี มีผรู ้ ับประโยชน์เกินกว่าที่กาหนด ให้จดั ทาบัญชีรายชื่ อเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อกากับ
3. ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ใช้
***********************************

