
 

 

  

 

หนงัสือตั้งผูร้บัโอนประโยชน ์

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

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

ข้าพเจ้า ................................................... เลขทะเบียนสมาชิก ................... ต าแหน่ง ............................................... 

กลุ่มงาน ......................................... ส านัก ..................................... โทรศัพท ์................................... มือถือ ............................. ...... 

      ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

เกดิวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............... อายุ ................ ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน   

สถานที่ติดต่อ ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร ……………………………………..………....…..….… เลขที่ …………....... หมู่ที่ ...................ตรอก/ซอย ............................  

ถนน .........…......…......... ต าบล/แขวง .…............................. อ าเภอ/เขต....………..............…..... จังหวัด .......………………..….……………………...... 

รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพทมื์อถือ ........….….................. โทรศัพทบ้์าน ............................. E – Mail ………….………….……………………… 

ขอแสดงเจตนาท าหนังสือผู้รับโอนประโยชน์น้ี มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั ถือไว้ความว่าเมื่อข้าพเจ้า

ถึงแก่ความตายแล้ว ให้บรรดาผลประโยชน์ของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ในปัจจุบันและอนาคต 

หลังจากหักหน้ีสินอนัจะพึงมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั ให้แก่บุคคลดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 

ล าดับ 

 

ช่ือ – สกุล 

 

ที่อยู่โดยละเอยีด 
ให้ได้รับ 

ร้อยละ(%) 

๑ .............................................................................................. 
 

ที่อยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ์..………………………………………………………… 

 

๒ .............................................................................................. 

 

ที่อยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ์..………………………………………………………… 

 

๓ .............................................................................................. 
 

ที่อยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ์..………………………………………………………… 

 

๔ .............................................................................................. 
 

ที่อยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ์..………………………………………………………… 

 

๕ .............................................................................................. 
 

ที่อยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ์..………………………………………………………… 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระท าขึ้ นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์     

ทุกประการ ทั้งน้ี ได้อ่านค าแนะน าการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับน้ีเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ ................................................... สมาชิกผู้แสดงเจตนา 

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

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

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

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

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

เอกสารประกอบเอกสารประกอบของผูร้บัโอนประโยชน์ของผูร้บัโอนประโยชน  ์ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ 

 



- ๒ - 

 

ขอ้แนะน าการตั้งผูร้บัโอนประโยชน ์

๑. ผูร้บัโอนประโยชน ์

ผู้รับโอนประโยชน์ ควรมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนา โดยเป็น พ่อ หรือ แม่ หรือคู่สมรส หรือ

บุตร หรือพ่ี หรือน้อง ของสมาชิก ทั้งน้ีผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ ๑ คน หรือหลายคนกไ็ด้ 

๒. การตั้งผูร้บัโอนประโยชนใ์หไ้ดร้บัประโยชนท์ั้งหมดเพียงคนเดียว 

กรณีนี้ หมายถึง สมาชิกผู้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับโอนประโยชน์

ทั้งหมดเพียงคนเดียว ให้ระบุไว้ดังตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่างที่ ๑  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ หมายถึง นาย ก. ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ นางสาว ข. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ เดก็หญิง ค. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ 

หมายถึง หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่ความตาย จึง

ให้นางสาว ข. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเดก็หญิง ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก นาย ก. และ

นางสาว ข. ถึงแก่ความตาย 

หมายเหตุ กรณีผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ถึงแก่ความตายทั้งหมด ทรัพย์มรกดและผลประโยชน์ของ

สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

๓. การตั้งผูร้บัโอนประโยชนต์ามสดัส่วน 

กรณีนี้  หมายถึง สมาชิกผู้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตาม

สดัส่วน ให้ระบุไว้ดังตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ ๑  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐  

หมายเหตุ กรณีนี้  หากนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเดก็หญิง ค. ถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกและประโยชน์ 

อื่นใดของสมาชิกในสดัส่วนที่ นาย ก. หรือสาว ข. หรือเดก็หญิง ค. จะได้รับน้ัน จะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ 

กรณนีาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเดก็หญิง ค. ถึงแก่ความตาย ให้ (นาย นางสาว นาง ...........) ได้รับประโยชน์แทน เป็นต้น 

 ในการตั้ งผูร้บัโอนประโยชนต์ามสดัส่วน เมื่อรวมแลว้ควรให้ครบ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์ หากไม่ครบ ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามดังตัวอย่างที่ ๓ นี้  

 ตัวอย่างที่ ๓  กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์ รวมแล้วไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ เช่น นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ 

นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๑๐ รวมทั้งสิ้นได้ ๖๐ เปอร์เซน็ต์ กรณีเช่นนี้ทรัพย์สนิและ

ผลประโยชน์อกี ๔๐ เปอร์เซน็ต์ของสมาชิกจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

๔. สมาชิกท่ีประสงคต์ั้งผูร้บัโอนประโยชนแ์ตกต่างจากแบบหนงัสือตั้งผูร้บัโอนประโยชนฉ์บบันี้  ใหติ้ดต่อสหกรณโ์ดยตรง 

๕. การแกไ้ขขอ้ความ กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือช่ือก ากับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ 

หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร) 

---------------------------------------------------------- 
 


