
 

 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 

                                                                              ท าที.่...................................................................... 
                                                                     วนัท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. .................. 

                        ขา้พเจา้ ....................................................... เลขประจ าตวัประชาชน………………………………….. 
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ..............................อาย ุ........... ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั     โสด 
     สมรส      หยา่      หมา้ย ต าแหน่ง .............................................................. อตัราเงินเดือน............................. บาท  
สถานท่ีท างาน โรงเรียน/หน่วยงาน  .............................................อ  าเภอ..............................จงัหวดั.............................. 
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  ..................................... Email………………………..........................  
ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี .................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................................... 
ต าบล...........................อ าเภอ.............................  จงัหวดั.................................ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่................. 
หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................ต  าบล...........................อ าเภอ.................................  
 จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.................. อาชีพเสริม .............................. รายไดต่้อเดือน........................ บาท   
                    ขอแสดงเจตนาตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั   
พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2549, แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 3  พ.ศ. 2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบบั            
ในเร่ือง  เงินค่าหุน้ , เงินรับฝาก , เงินปันผล , เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยู ่
ในสหกรณ์ ฯ ตามระเบียบ , ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั ขอมอบใหแ้ก่บุคคลตามท่ีระบุ   
ดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินดงักล่าว  
                      1.   ขา้พเจา้ขอตั้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  เป็นผูรั้บโอนประโยชน์เพื่อน าไปช าระหน้ี 

ตามภาระผกูพนัท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ตามสัญญากู ้,  สัญญาค ้าประกนั  
จนครบถว้น 

                     2.   หากมีเงินดงักล่าวเหลือจากช าระหน้ีตามขอ้ 1.   ขา้พเจา้ขอตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี  เป็นผูรั้บโอน 

ประโยชน์ในเงินดงักล่าว ดงัน้ี 

                          2.1   ช่ือสกุล..................................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… 
เกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าเป็น .................................................. เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ...........................................อาย ุ........... ปี  
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  .................................... Email………………………........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่..................หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................................อ าเภอ...................................  จงัหวดั......................................................  
                          2.2    ช่ือสกุล..................................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… 
เกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าเป็น .................................................. เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ...........................................อาย ุ........... ปี  
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  .................................... Email………………………........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่..................หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................................อ  าเภอ...................................  จงัหวดั...................................................... 
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                          2.3    ช่ือสกุล..................................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… 
เกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าเป็น .................................................. เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ...........................................อาย ุ........... ปี  
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  .................................... Email………………………........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่..................หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................................อ  าเภอ...................................  จงัหวดั......................................................  
                        
  2.4    ช่ือสกุล..................................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… 
เกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าเป็น .................................................. เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ...........................................อาย ุ........... ปี  
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  .................................... Email………………………........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่..................หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................................อ  าเภอ...................................  จงัหวดั......................................................  
 

                     2.5    ช่ือสกุล..................................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………………… 
เกีย่วข้องกบัข้าพเจ้าเป็น .................................................. เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี ...........................................อาย ุ........... ปี  
โทรศพัท ์ บา้น  .................................  มือถือ  .................................... Email………………………........................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที.่..................หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................. 
ต าบล..............................................................อ  าเภอ...................................  จงัหวดั......................................................  
                 

  โดยมีเงื่อนไขดังนี ้    เลือกได ้1 ขอ้  โดยกาเคร่ืองหมาย    /     หนา้ขอ้ท่ีตอ้งการ   

                          O ให้ได้รับเต็มจ านวนตามล าดับก่อนหลงัแต่เพยีงผู้เดียว  
                                                    ถา้คนใดตายไปก่อนขา้พเจา้ ผูน้ั้นเป็นอนัหมดสิทธิ  

                                      O     ให้ได้รับส่วนแบ่งทุกคนเท่าๆ กนั 
                                                   ถา้คนใดตายไปก่อนขา้พเจา้ ผูน้ั้นเป็นอนัหมดสิทธิ  

                                O     อืน่ๆ โดยมีอตัราส่วนร้อยละดังนี ้(โปรดระบุ) 
      .........................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................

    

 
/ในขณะ.... 
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    ในขณะท่ีขา้พเจา้ท าหนงัสือน้ีมีสติสัมปชญัญะดีสมบูรณ์ทุกประการ ไม่ไดมี้การบงัคบัขู่เขญ็ 

แต่อยา่งใด เป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เอง  และไดท้  าข้ึนไว ้ 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ส่งมอบให้ 
สหกรณ์ฯ  1 ฉบบั  และขา้พเจา้จดัเก็บไว ้ 1   ฉบบั  จึงไดล้งลายมือช่ือผูโ้อนประโยชน์และผูรั้บโอน 

ประโยชน์ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

   (ลงช่ือ) .......................................ผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ลงช่ือ) ...............................ผู้เขียนหรือผู้พมิพ์ 

         ...............................................                                  ................................................  
 

 

 ลงช่ือ   ...................................................พยาน                            ลงช่ือ  ........................................................พยาน 

    .....................................................                                               ..........................................................  
 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ   

ลงช่ือ ................................................จนท.ประจ าหน่วย   ลงช่ือ ............................................... นิติกร 

 ..................................................................                      ..................................................................  

หมายเหตุ :  1. ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน,์ ผูรั้บโอนประโยชน์และพยานทุกท่าน ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ        
       ส าเนาบตัร ขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้นท่านละ 2 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  เอกสารของ ผูรั้บโอนประโยชน์ให้
       สมาชิกผูท้  าหนงัสือตั้งฯรับรองส าเนาถูกตอ้งแทนได ้ 
   2. หา้มขดู ลบ ตก เติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความในหนงัสือน้ี หากประสงคจ์ะแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆใหผู้ท้  าหนงัสือ
       ตั้งผูรั้บประโยชน์และพยานลงลายมือช่ือ และลงวนัท่ีแกไ้ข ก ากบัไว ้บนต าแหน่งท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
   3. หา้มมิให้ผูรั้บโอนประโยชน์ลงลายมือช่ือเป็นพยานในหนงัสือน้ี หากผูรั้บโอนประโยชน์ลงลายมือช่ือเป็นพยานในหนงัสือน้ี     
        ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ตามหนงัสือน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


