
วนัที  .................................................................................................
เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ น จาํกดั

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที .............................
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน.................................................................................สงักดั.............................................................................

ที อยูปั่จจุบนั เลขที  ............................. หมู่ที  ............................... ถนน ............................................. แขวง/ตาํบล ...................................
เขต/อาํเภอ...........................................................จงัหวดั................................................... โทรศพัท ์..........................................................
มีความประสงคข์อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ โดยใชชื้ อบญัชี (ของสมาชิก) ...................................................................................

จาํนวนเงินที ขอเปิดบญัชี......................................................................บาท (.............................................................................................
เลขที บญัชีธนาคารกรุงไทย จาํกดั ที ไดแ้จง้สหกรณ์ฯ ไวแ้ลว้ ........................................................สาขา...............................................

ขา้พเจา้ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการถอนเงิน หรือในการใหค้าํสั งเกี ยวกบัเงินฝากรายนี"  และขา้พเจา้ไดใ้หต้วัอยา่ง
ลายมือชื อของขา้พเจา้ ซึ งลงมาพร้อมกบัคาํขอเปิดบญัชี และยินยอมปฏิบติัตามเงื อนไขการถอนเงิน ดงันี"

1.  คาํว่า "ถอนเงินฝาก" ซึ งจะกล่าวต่อไปนี"ใหค้วามหมายรวมถึง "การถอนปิดบญัชีเงินฝาก" ดว้ย
2.  ถอนเงินฝากไดเ้ดือนละ 1 ครั" ง โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการถอน
3.  ยอดเงินคงเหลือในบญัชีตอ้งไม่นอ้ยกว่า 500 บาท
4. ถา้เดือนใดถอนเงินฝากเกินกว่า 1 ครั" ง การถอนเงินฝากตั"งแต่ครั" งที  2 เป็นตน้ไป ขา้พเจา้ ยินยอมชาํระ
    ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอตัราร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินถอนแต่ละครั" ง แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
    ครั" งละ 100 บาท รวมทั"งการถอนปิดบญัชีเงินฝากดว้ย
5.  การถอนเงินฝากเกิน 200,000 บาท สมาชิกตอ้งแจง้สหกรณ์ฯ ล่วงหนา้ 2 วนั 
ขา้พเจา้ ยอมรับเงื อนไขดงักล่าวขา้งตน้ และในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงที อยู ่ลายมือชื อ เลขที บญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้

จะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัใหที้ อยู ่ตวัอยา่งลายมือชื อ เลขที บญัชีเงินฝากที ตอ้งการเปลี ยนแปลง

ลงชื อ .............................................................. ผูข้อเปิดบญัชี
(............................................................)

ลงชื อ .............................................................. พยาน
(............................................................) ทะเบียนสมาชิกเลขที ...........................

สาํหรับเจา้หนา้ที หวัหนา้ฝายการเงิน บญัชี และพสัดุ อนุมติั ไม่อนุมติั
ลงชื อ................................................... ลงชื อ................................................... ลงชื อ................................................

                ผูรั้บการเปิดบญัชี                         ผูจ้ดัการ

(                                                           )

ตวับรรจง (เขียนดว้ยลายมือตวัเอง)

ตวัอยา่งลายมือชื อ ครั" งที  2

(                                                           )

ตวับรรจง (เขียนดว้ยลายมือตวัเอง)

บญัชีเลขที  ..........................................................

คาํขอเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ  

ขอแสดงความนบัถือ

ตวัอยา่งลายมือชื อ ครั" งที  1



ขั  นตอนที! 1. โอนเงนิเพื!อเปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ ม ี2 วธิ ีดังนี 

              (1) โอนผา่นธนาคาร

                   1.1 ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ชําระเงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ (Comp Code 7196) และกรอกรายละเอยีด

                   โดยระบชุื!อ และรหัสสมาชกิใหถ้กูตอ้ง  www.dlasavingcoop.com

                        1.1.1 ชําระเงนิผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) (เปิดบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 500 บาท) 

                        โดยธนาคารฯ จะคนืเอกสาร

                               1.1.1.1 แบบฟอรม์ชําระเงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ 

                               1.1.1.2 สําเนาใบรับฝากเงนิของธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

              (2) โอนผา่น Krungthai Next ดําเนนิการ ดังนี  (เปิดบัญชไีมน่อ้ยกวา่ 500 บาท)

                  2.1 เขา้ไปที! "จา่ยบลิ"

                  2.2 ชอ่งคน้หาใหก้รอก "7196"

                  2.3 กรอกเลขทะเบยีนสมาชกิ

                  2.4 กรณีเปิดบัญชคีรั  งแรก เลขที!บัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษใหก้รอก "0000011"

                  2.5 กรอก "จํานวนเงนิ"

                  2.6 ปริ น "ใบโอนเงนิ" 

ขั  นตอนที! 2. ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอเปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ และกรอกรายละเอยีดใหถ้กูตอ้ง

ขั  นตอนที! 3. ดาวนโ์หลดแบบแสดงผูรั้บโอนประโยชน ์(เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ) และกรอกรายละเอยีดใหถ้กูตอ้ง

ข ั นตอนที! 4. สง่เอกสารทางไปรษณียใ์หส้หกรณ์ ดงันี 

4.1. คาํขอเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 

4.2. แบบแสดงผูร้บัโอนประโยชน ์(เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ)

4.3. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ

4.4. สาํเนาเลขที!บญัชธีนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ของสมาชกิ

4.5. หลกัฐานการโอนเงนิผา่นธนาคาร หรอืหลกัฐานโอนเงนิผา่น Krungthai Next

ตดิตอ่สอบถามโทร 091-7275236 นางพชัรมณฑ ์ ศวิะพริฬุหเ์ทพ 

www.dlasavingcoop.com

ข ั นตอนการเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ

                     092-391-5896 นางสาวมรินัต ี ศรเีษม 



 
 

 
แบบแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ) 

 

ข้าพเจ้า.................................................................. ....................................สมาชิกทะเบียนที่.................................................. 
      ข้าราชการ       ลูกจ้างประจ า (สถ.)      ข้าราชการ/พนักงาน      ลูกจ้างประจ า (อปท.) (ไม่รวมลูกจ้างตามภารกิจ) 
      นายก              รองนายก                  ที่ปรึกษาฯ                   เลขานุการฯ         สมาชิกสภา 
      พนักงานราชการในสังกัด สถ.        พนักงานจ้างในสังกัด อปท.       อ่ืนๆ (ระบุ........................................................) 
      เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญ ชื่อ-สกุล..................................................................สมาชิกเลขท่ี.......................... 
ในฐานะ       บิดา/มารดา       คู่สมรส       บุตร (บรรลุนติิภาวะ) 
สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................................................................................... 
ขอแสดงเจตนาตั้งผู้รับประโยชน์ในเรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บัญชีเลขที่.....................................ที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ใน
สหกรณอ์อมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ที่สหกรณ์ต้องจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ 
    1. ขอมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด ตามภาระผูกพันที่มีต่อกัน ส่วนที่เหลือขอมอบให้ 
     ล าดับที่ 2 ............................................................................ความสมัพันธ์......................................จ านวน.......................เปอร์เซ็นต์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...................... 
     ล าดับที่ 3 ............................................................................ความสมัพันธ์......................................จ านวน.......................เปอร์เซ็นต์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...................... 
     ล าดับที่ 4 ............................................................................ความสมัพันธ์......................................จ านวน.......................เปอร์เซ็นต์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...................... 
 

ลงชื่อ................................................................................ผู้แสดงเจตนา 
   (.............................................................................) 

ข้าพเจ้า............................................................................และ...................................... .........................ขอรบัรองว่า 
ขณะที่ผู้แสดงเจตนาได้ท าหนังสือฉบับนี้ ผู้แสดงเจตนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

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

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

หมายเหตุ : 
 1. ให้จัดท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็น 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สมาชิก 1 ชุด ที่หน่วยงาน 1 ชุด และให้ส่งหนังสือ
แต่งตั้งผู้รับประโยชน์ไปยังส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 1 ชุด เพ่ือเก็บไว้ในแฟ้มประวัติสมาชิก
ต่อไป 
 2. ให้ระบุชื่อผู้รับโอนประโยชน์บุคคลหนึ่งหรือหลายคน หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับโอนประโยชน์ในภายหลังให้ท าหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับประโยชน์แทนฉบับเดิมตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัด 
ก าหนดส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะถือว่าหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ครั้งหลังสุดเป็นฉ บับที่
สมบูรณ์ 
 3. การขูด เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้        
และให้พยานทั้งสองคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในฐานะพยานด้วย 

4. ผู้รับโอนประโยชน์จะลงลายมือชื่อในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์และหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ 
เพ่ือเป็นพยานหรือรับรองข้อความในหนังสือที่ตนเองมีส่วนได้เสียดังกล่าวมิได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


