
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  

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

      ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................อายุ......................ป ี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน       -                        -                             -            -       
เลขทะเบียนสมาชิก ......................................... สว่นงาน/หน่วยงาน......................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่............................ หมู่ ......................แขวง/ต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ....................................... 
จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย ์........................ หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
      

 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก ขอตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ใน เงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด และยินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินดังกล่าว หักลบกลบหนี้ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ออกก่อน  

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุลและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ความสัมพันธ์ ที่อยู่ (โดยละเอียด) ได้รับ (ร้อยละ) 

1 ช่ือ-สกุล (ระบุค าน าหนา้ช่ือ) 
............................................................................ 
 

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

ที่อยู่  .......................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
โทรศัพท์..................................... 

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

2 ช่ือ-สกุล (ระบุค าน าหนา้ช่ือ) 
............................................................................ 
 

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

ที่อยู่ ........................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
โทรศัพท์..................................... 

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

3 ช่ือ-สกุล (ระบุค าน าหนา้ช่ือ) 
............................................................................ 
 

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

ที่อยู่ ...........................................................  
.................................................................... 
................................................................... 
โทรศัพท์..................................... 

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

4 ช่ือ-สกุล (ระบุค าน าหนา้ช่ือ) 
............................................................................ 
 

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

ที่อยู่ ........................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
โทรศัพท์..................................... 

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

 

        หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์นี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด และขอยืนยันว่าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ข้าพเจ้าได้กระท า
ขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ท าไว้ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ
ฉบับหน่ึงเก็บไว้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ท่ี ข้าพเจ้า จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                      ลงช่ือ ................................................................................... ผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์               
                                      (..........................................................................)                                    
        ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า ผู้ท าหนังสือได้แสดงเจตนา ตั้งผู้รบัโอนประโยชน์นี้ ต่อหน้าข้าพเจ้า และได้ท าหนังสือฉบับน้ี
ในขณะที่มีสติสมัปชัญญะบริบรูณ ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นพยานในหนังสือฉบับนี้ 

 

ลงช่ือ................................................................ พยาน
(................................................................) 

 

ลงช่ือ .................................................................... พยาน
(.....................................................................) 

 

หมายเหตุ     
     1. ผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาของผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และพยานทุกคน 
     2. ห้าม ขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือน้ี หากประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท าหนังสือ ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทน 
     3. ห้ามมิให้ผู้รับโอนประโยชน์ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือฉบับน้ี หากผู้รับโอนประโยชน์ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือน้ี ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ 
         ตามหนังสือน้ี 



 

 

 

 

 
เกณฑ์การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

 
ส าหรับผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

1. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คนหรือหลายคนก็ได้ 
2. ต้องท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีก าหนดลงวันที่ เดือน ปี ในขณะที่ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
3. ผู้มีสิทธิท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ต้องเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

เท่านั้น  
4. กรณีที่สมาชิกตายโดยมิได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่น่าพอใจ 

ต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอ่ืน
ใดที่มีอยู่ในสหกรณฯ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว 
1. กรณีนี้หมายถึง  สมาชิกผู้แสดงเจตนาประสงค์ให้บุคคล หนึ่งบุคคลเป็นผู้รับโอนประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว

ให้ระบุได้ดังตัวอย่าง เช่น 
ตัวอย่างท่ี 1 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 หมายถึง นาย ก. ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว 
ตัวอย่างท่ี 2  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้ รับร้อยละ 
100 หมายถึง หาก นาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่
ความตาย จึงให้ นางสาว ข. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และ เด็กหญิง ค.  เป็นผู้รับโอนประโยชน์  
เพียงผู้เดียว หาก นาย ก. และ นางสาว ข. ถึงแก่ความตาย 
หมายเหตุ  ในกรณีผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ถึงแก่ความตายทั้งหมด ทรัพย์มรดกและผลประโยชน์ของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ตามสัดส่วน 
1. กรณีนี้หมายถึง สมาชิกผู้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหลายบุคคลเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามสัดส่วน

ให้ระบุได้ดังตัวอย่าง เช่น 
ตัวอย่างท่ี 1  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 
หมายถงึ นาย ก. นางสาว ข. และเด็กหญิง ค. ได้รับประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ 
ตัวอย่างท่ี 2  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 
หมายถึง หาก นาย ก. นางสาว ข. หรือ เด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกและประโยชน์อ่ืนใดของ
สมาชิกในสัดส่วนที่จะได้รับนั้น จะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ตัวอย่างท่ี 3 กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์รวมแล้ว ไม่ครบ ร้อยละ 100 เช่น นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 30 
นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 20 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 10 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 60 กรณีเช่นนี้ทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์อีกร้อยละ 40 ของสมาชิกจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์โดยไม่ระบุสัดส่วน 
ตัวอย่างท่ี 1 กรณีผู้ตั้งรับโอนประโยชน์ให้ นาย ก นางสาว ข และเด็กหญิง ค โดยไม่ได้ระบุสัดส่วน 
หมายถึง นาย ก นางสาว ข และเด็กหญิง ค ได้รับประโยชน์เฉลี่ยเท่ากันทุกคน 
 



 

 
 


