
เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........................................................ 

เรื่อง ขอรับสวัสดิการค่าสงเคราะห์ศพ 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 ตามท่ี............................................. สังกัด......................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.............                     
ได้ถึงแก่กรรมวันที่............................................ ด้วยสาเหตุ........................................................ 
 ข้าพเจ้า 1. ...............................................โทรศัพท์..................................อาชีพ............................. 
                    2. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ.............................                                  
                    3. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
ในฐานะผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอรับสวัสดิการค่าสงเคราะห์ศพ ภายหลังจากท่ี
สหกรณ์ฯ หักช าระหนี้ค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด แล้ว  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

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

                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
 
เอกสารแนบ : 
1. ส าเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราว่า “ตาย” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินคืน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........................................................ 

เรื่อง ขอรับเงินค่าหุ้น 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 ตามท่ี............................................. สังกัด......................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.............                     
ได้ถึงแก่กรรมวันที่............................................ ด้วยสาเหตุ........................................................ 
          ข้าพเจ้า 1. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
                    2. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
                    3. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
ในฐานะผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอรับค่าหุ้น ภายหลังจากท่ีสหกรณ์ฯ หักช าระหนี้
ค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด แล้ว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
เอกสารแนบ : 
1. ส าเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราว่า “ตาย” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินคืน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........................................................ 

เรื่อง ขอรับเงินฝาก 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 ตามท่ี............................................. สังกัด......................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.............                     
ได้ถึงแก่กรรมวันที่............................................ ด้วยสาเหตุ........................................................ 
          ข้าพเจ้า 1. ...............................................โทรศัพท์..................................อาชีพ.............................                                        
                    2. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
                    3. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
ในฐานะผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอรับเงินฝาก 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
เอกสารแนบ : 
1. ส าเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราว่า “ตาย” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินคืน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 



เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........................................................ 

เรื่อง ขอรับเงินปันผล 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 ตามท่ี............................................. สังกัด......................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.............                     
ได้ถึงแก่กรรมวันที่............................................ ด้วยสาเหตุ........................................................ 
          ข้าพเจ้า 1. ...............................................โทรศัพท์..................................อาชีพ.............................                                        
                    2. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
                    3. ...............................................โทรศัพท.์.................................อาชีพ............................. 
ในฐานะผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอรับเงินปันผล 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................ผู้รับโอนประโยชน ์
                                                                  (........................................................) 
 

                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
 
                                                            ลงชื่อ........................................................พยาน 
                                                                  (........................................................) 
เอกสารแนบ : 
1. ส าเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราว่า “ตาย” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินคืน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 


