
เอกสารประกอบในการแจงแกไขขอมูล

สมาชกิและผูรับโอนผลประโยชน มีดังนี้ 

1.สำเนาบัตรประชาชน 

2.สำเนาทะเบียนบาน 

3.สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 

 

 

    หนังสือแจงแกไขขอมูลสมาชิก 

                                       สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จำกัด 

เขียนท่ี...................................................................... 

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

เรื่อง ขอแจงแกไขขอมูลสมาชกิ 

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จำกัด 
 

 ขาพเจา...............................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.......................................... 

เลขบัตรประชาชน...............................................บานเลขท่ี..................หมูท่ี............ถนน.......................................... 

ตรอก/ซอย..........................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต........................................... 

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย.....................................มือถือ................................................... 
 

 ขาพเจามีความประสงคขอแกไขขอมูล ดังตอไปนี้ 

 1.   คำนำหนา  ช่ือ  นามสกุล 

  จากเดิม...............................................................เปล่ียนเปน......................................................... 

 2.  ตั้งผูรับโอนประโยชน (กรอกแบบฟอรมหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน) 

          3.  หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ....................................................................................................... 

          4.  เงินเดือนปจจุบัน ........................................................................................................................... 

 5.   อ่ืนๆ  ……………………………………………………………………………………………………………...…………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ..............................................................สมาชิก 

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

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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

       (เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จำกัด) 



เอกสารประกอบต้ังผู้รับโอนประโยชน ์
๑.สำเนาบัตรประชาชนผูร้ับโอนประโยชน์ 
๒.สำเนาทะเบยีนผูร้ับโอนประโยชน์ 

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

ขา้พเจา้ ........................................................................... เลขทะเบียนสมาชิก ..................... ตำแหน่ง .................................. ................. 
กลุม่งาน ................................................. สำนัก ................................................... โทรศัพท์ .................................... มือถือ ................................. ...... 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  สำนักงานเลขาธการวุฒิสภา 
เกิดวันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............... อายุ ................ ปี 
เลขประจำตัวประชาชน 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร ……………………………………..………....…..….… เลขท่ี …………....... หมู่ท่ี ..................... ตรอก/ซอย ............................. 
ถนน .........…......…............. ตำบล/แขวง .….................................. อำเภอ/เขต....……….................…..... จังหวัด .......………………..….…………….…..…...... 
รหัสไปรษณีย ์................... โทรศัพท์มือถือ ........….…................... โทรศัพท์บ้าน .................................. E – Mail ………….………….……………....………… 

ขอแสดงเจตนาทำหนังสือผู้รับโอนประโยชน์น้ี มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ถือไว้ ความว่าเมื่อข้าพเจ้า           
ถึงแก่ความตายแล้ว ใหบ้รรดาผลประโยชน์ของข้าพเจ้าท้ังหมดท่ีมีอยู่ในสหกรณออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ในปจัจุบันและอนาคต 
หลังจากหักหน้ีสินอันจะพงึมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จำกัด ใหแ้ก่บุคคลดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ในการกำหนดตั้งผู ้รับ โอนประโยชน์ของข้าพเจ้า ได้กระทำขึ้น ในขณะที่ข้าพเจ้าม ีสต ิส ัมปช ัญญะสมบูรณ์ 
ทุกประการ ท้ังน้ี ไดอ่้านคำแนะนำการต้ังผูร้ับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับน้ีเป็นท่ีเข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน 

ลงช่ือ ................................................................. สมาชิกผูแ้สดงเจตนา 

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

................................................................. พยาน 

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

............................................................... พยาน 
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ข้อแนะนำการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
 

๑. ผู้รับโอนประโยชน์ 
ผู้รับโอนประโยชน ์ควรมีความเกีย่วพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนา โดยเป็น พ่อ หรือ แม่ หรือคูส่มรส หรือ บตุร หรือพี่ 

หรือน้อง ของสมาชิก ทั้งนี้ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ ๑ คน หรือหลายคนก็ได้ 
 

๒. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว 
กรณีนี้หมายถึงสมาชิกผู ้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู ้รับโอนประโยชน์ทั ้งหมด   

เพียงคนเดียว ให้ระบุไว้ดังตัวอย่าง เช่น 
ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ หมายถึง นาย ก. ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ  
ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ นางสาว ข. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ เด็กหญิง ค. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ 

หมายถึง หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่ความตาย จึงให้  
นางสาว ข. เปน็ผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเด็กหญิง ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก นาย ก. และ นางสาว ข. 
ถึงแก่ความตาย 

หมายเหตุ กรณีผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ถึงแก่ความตายทั้งหมด ทรัพย์มรดกและผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ถึง
แก่ความตายจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

๓. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามสัดส่วน 
กรณีนี้ หมายถึง สมาชิกผู ้แสดงเจตนาความประสงค์ให้บุคคลหลายคนเป็นผู ้รับโอนประโยชน์ตาม สัดส่วน      

ให้ระบไุวดั้งตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ให้ไดร้ับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ 
หมายเหตุ กรณีนี้ หากนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกและประโยชน์อันใด    

ของสมาชิกในสัดส่วนที่ นาย ก. หรือสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. จะได้รับนั้น จะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ กรณี     
นาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตาย ให้ (นาย นางสาว นาง ...........) ได้รับประโยชน์แทน เป็นตน้               

ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามสัดสวน เมื่อรวมแล้วควรให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หากไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามดังตัวอย่างที่ ๓ นี่ 

ตัวอย่างที่ ๓ กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์ รวมแล้วไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ เช่น นาย ก. ให้ไดร้ับร้อยละ ๓๐ นางสาว ข. 
ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๑๐ รวมทั้งสิ้นได้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ กรณีเช่นนี้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อีก   
๔๐ เปอร์เซน็ต์ของสมาชิกจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

๔. สมาชิกที่ประสงค์ตั้งผู้รับโอนประโยชน์แตกต่างจากแบบหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี ้ ใหติดต่อสหกรณ์โดยตรง 
 

๕. การแก้ไขข้อความ กรณีที่มีการแก้ไข ใหขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้

หมึกขาวลบเอกสาร) 
---------------------------------------------------------- 




