


 

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ  ากดั 
เขียนท่ี ............................................................... 
วนัท่ี ............ เดือน....................... พ.ศ. .............. 

 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ  ากดั 

 ขา้พเจา้ ........................................................................................ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นเลขท่ี ................... 
หมู่ท่ี ........... ซอย ........................... ถนน ................................... ต าบล......................... อ าเภอ .............................. 
จงัหวดั .............................................. รหัสไปรษณีย ์......................... โทรศพัท์(มือถือ) ....................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) ...................... ...................................... ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ  ากดั โดยตลอดแลว้ เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ฯ 
จึงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1. ขา้พเจา้มีอาย.ุ..............  ปี (วนั/เดือน/ปี เกิด)................................................................................... 

2. ขา้พเจา้รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................. สังกดั /โรงเรียน
..................................................... อ าเภอ............................ จงัหวดัราชบุรี รหสัไปรษณีย.์.........................   

3. ขา้พเจา้รับเงินเดือน............................ บาท รับเงินอ่ืน ๆ............................ บาท  รวมรับเงินไดร้ายเดือน
เดือนละ.................................. บาท  

4. ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
5. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ ในอตัราเดือนละ

.................... บาท หรือตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
6. ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปน้ี 

 (แสดงรายละเอียดของแต่ละรายการ คือ ช่ือและส านกังานเจา้หน้ี, วนัท่ีเป็นหน้ี, จ  านวนหน้ีสินเร่ิมแรก 
 จ านวนตน้เงินคงเหลือ, จ  านวนดอกเบ้ียคา้งช าระ, อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี, หลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้ และ 
 วตัถุประสงคท่ี์เป็นหน้ีใหค้รบถว้นทุกรายการ) 

รายช่ือเจา้หน้ี วนัท่ีเป็นหน้ี จ านวนเงินเร่ิมแรก จ านวนเงินคงเหลือ ดอกเบ้ียคา้งช าระ 

     
     
     

 

ยืน่ชุดสมคัรพร้อมเอกสาร ดงัน้ี 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 

3. ส าเนาค าสัง่บรรจุ หรือโอนยา้ย  (ถา้มี) 
4. สลิปเงินเดือน 
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7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก     ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์ฯ   เพื่อช าระหน้ีสิน ซ่ึงขา้พเจา้มี
อยูด่งักล่าวในขอ้ 6 นั้น  เป็นเงินจ านวน ...................................... บาท 

  ในกรณีท่ีมีหน้ีสินอยู ่ แต่ไม่ประสงคข์อกูเ้งินเพื่อช าระหน้ีสินนั้น หรือขอกูน้อ้ยกวา่จ านวนหน้ีสินนั้น   
  ขา้พเจา้ขอช้ีแจงเหตุผล  ดงัต่อไปน้ี 
 ................................................................................................................................. ......................... 
 ........................................................................................................ .................................................. 
 .......................................................................................................................................................... 

8. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกขา้พเจา้ยนิยอม และขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน
ของขา้พเจา้  เม่ือได้รับจดหมายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ฯ โปรดหักจ านวนเงินค่าหุ้นรายเดือน และ
จ านวนเงินงวดช าระหน้ี   ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย  เพื่อ
ส่งต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย 

9. ขา้พเจา้สัญญาว่า   ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ   ตกลงให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิกได ้   ขา้พเจา้จะ
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และค่าหุน้รายเดือนคร้ังแรกต่อสหกรณ์ฯ  
ใหเ้สร็จภายในวนันั้น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ จะไดก้ าหนดการช าระเงินจ านวนดงักล่าวน้ี  
ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 7 ดว้ย 

10. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
 
 

ลายมือช่ือ .......................................................... ผูส้มคัร 

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

 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 
(         ) เห็นสมควรใหส้มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได ้
(         ) ไม่สมควรใหส้มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพราะ ................................................................................. 
 
 

ลายมือช่ือ ....................................................... ผูบ้งัคบับญัชา 

  (.............................................................) 
 
หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้อ านวยการเท่าน้ัน    
  



 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั 

7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ถนนไกรเพชร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 
 

ทะเบียนสมาชิก 
 
 ขา้พเจา้ .................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ................... สมาชิก
เลขทะเบียนท่ี.....................  เป็นสมาชิกโดยลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือของผูซ่ึ้งเป็นสมาชิก  ในการขอจดทะเบียน
สหกรณ์ฯ น้ี  ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และเงินค่าหุน้แรกเขา้ ในวนัท่ี......................................... 
 ขา้พเจา้ผูพ้นัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
จึงลงลายมือช่ือใหไ้วเ้ป็นส าคญั ต่อหนา้พยาน 
 
 ลายมือช่ือ........................................................... สมาชิก 
 (.........................................................) 

 
 ลายมือช่ือ........................................................... พยาน  (เจา้หนา้ท่ีการเงิน) 
 (.........................................................) 

 
 ลายมือช่ือ........................................................... พยาน  (ผูบ้งัคบับญัชา) 
 (.........................................................) 

ณ  วนัท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ. ................... 
 

รายการสังกดัและต าแหน่ง 
สังกดั / โรงเรียน ต าแหน่ง หมายเหตุ 

   
   
   

 
 ลายมือช่ือ........................................................... เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 (.........................................................) 

วนัท่ี............. เดือน....................... พ.ศ. .................. 
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หนังสือให้ความยนิยอมของคู่สมรส 
 
 

เขียนท่ี......................................................................... 
วนัท่ี.............. เดือน............................... พ.ศ. ............. 

 
 ขา้พเจา้ ....................................................................... ยินยอมให้ .............................................................
ซ่ึงเป็น.................... (โปรดระบุสามี / ภรรยา)  ของขา้พเจา้ ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรส กบัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ  ากดั  ทั้งท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ และ/หรือจะท าข้ึนในวนัหน่ึงวนัใดในภาย
หนา้ตลอดไปจนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ  ากดั   
 

 

 
  ลายมือช่ือ............................................................ สามี / ภรรยา 

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

 ลายมือช่ือ......................................................... พยาน (สมาชิกสหกรณ์) 
(....................................................) 

 
 ลายมือช่ือ.......................................................... พยาน (สมาชิกสหกรณ์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ หรือค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนใด 

ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั 
(สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัใหค้วามยนิยอม) 

 
วนัท่ี.................................................... 

 
 ขา้พเจา้....................................................................................................  อาย.ุ......... ปี  บตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ี............................................. ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี.................................................................................................. 
โทรศพัท.์...................................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง....................................................... สงักดั
(โรงเรียน)......................................................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดั
ราชบุรี  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี.................... มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงาน ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงิน และ
น าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบัน้ีต่อสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้
เป็นสมาชิก โดยใหห้น่วยงานตน้สงักดัท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงินท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บทั้งปัจจุบนัและอนาคตส่งใหแ้ก่
สหกรณ์ออมทรัพย ์ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้พึง
ไดรั้บจากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูท่ ั้งปัจจุบนัและอนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดแ้จง้
ใหท้ราบในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้        
ทุกเดือน โดยหกัเป็นล าดบัแรก ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ท่ีก าหนดไวว้า่ “ใหเ้พ่ิม
ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 42/1 ฯ แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้ าความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์  ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่หกัเงินเดือน หรือค่าจา้ง หรือ
เงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ี
สหกรณ์แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป ใหห้น่วยงานนั้นหกัเงินดงักล่าว และส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้น
ใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอมการหกัเงิน
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากร และการหกัเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม” 
 ขอ้ 2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด   ขา้พเจา้
ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ หกัเงินจากเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ 
หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ 1. ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดแ้จง้ และใหส่้งเงิน
จ านวนดงักล่าวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 

/ ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน... 
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 ขอ้ 3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใดตาม  ขอ้ 2. เม่ือไดห้กั
ช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยก่์อนเป็น    
อนัดบัแรก 
 ขอ้ 4.  หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินตาม ขอ้ 3. น้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการ
ใหค้ ายินยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์  หรือพน้
ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์ เวน้แต่จะไดรั้บค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย ์   
 ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดัโดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน   
ของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ในลกัษณะเดียวกนัท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืนใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้ได ้      
ทุกเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดมี้
หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้กเ็ป็นการเพียงพอแลว้ 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ี
ทั้งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. ผูใ้หค้  ายินยอม 
   (...........................................................) 

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

  ลงช่ือ.............................................................. ผูบ้งัคบับญัชา (พยาน) 
  (...........................................................) 
 
 
 
 
หนังสือฉบับนีท้ าขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ ดงันี ้
ส าหรับผูกู้เ้งิน    ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินกูส้ามญั  ขอ้ 3. 
ส าหรับผูค้  ้าประกนั ตามหนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ขอ้ 5. 
 
 



 

 

 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

วนัท่ี.................................................................. 

 ขา้พเจา้..............................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................สงักดั(โรงเรียน)............................................... 

ต าแหน่ง...............................................วนั/เดือน/ปีเกิด.........................................อาย.ุ...........ปี   ท่ีอยูส่ามารถติดต่อไดส้ะดวก 

บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี............ซอย...................................หมู่บา้น...................................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง................................อ  าเภอ/เขต................................จงัหวดั................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก.............................................................. 

 ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บประโยชนอ์นัพึงเกิดข้ึนในระหว่างท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา

จงัหวดัราชบุรี จ ากดั  ไดแ้ก่  เงินทุนเรือนหุน้สะสม  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  เงินฝากในบญัชี  รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ              

เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  เช่น  เงินสวสัดิการ  และเงินหรือประโยชนอ่ื์น ๆ  

 ขา้พเจา้ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชน์โดยหนงัสือฉบบัน้ี  และใหย้กเลิกหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ในการยกเลิกหนังสือฉบับนีจ้ะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีหนังสือตั้งผู้ รับโอนประโยชน์ลงลายมือช่ือข้าพเจ้า  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์                

ผู้มีอ านาจเท่าน้ัน  ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อันพึงได้รับของข้าพเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  ทั้งนีใ้ห้หักหนีท้ี่มีต่อ

สหกรณ์ก่อนแล้ว  จงึให้แก่บุคคลดงัมรีายช่ือต่อไปนีต้ามล าดบัและเงือ่นไขท้ายหนังสือฉบับนี ้

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ความสมัพนัธ์ ท่ีอยู ่(โดยละเอียด) ใหไ้ดรั้บ (%) 
   ท่ีอยู.่.......................................................... 

.................................................................. 
โทรศพัท.์.................................................. 

 

   ท่ีอยู.่.......................................................... 
.................................................................. 
โทรศพัท.์.................................................. 

 

   ท่ีอยู.่.......................................................... 
.................................................................. 
โทรศพัท.์.................................................. 

 

 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าในการก าหนดตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้กระท าข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะ

สมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

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

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

ลงช่ือ.....................................................พยาน            ลงช่ือ.....................................................พยาน 

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

วนัท่ี.......................................................            วนัท่ี....................................................... 

ทะเบียนรับเลขท่ี......................... 
วนัท่ี............................................. 



 

 

 

เงือ่นไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 
1. ผูรั้บโอนประโยชนอ์าจเป็นทายาทของสมาชิก  เช่น  พ่อ  แม่  สามี  ภรรยา  บุตร  พ่ีหรือนอ้ง 

2. ผูรั้บโอนประโยชนส์ามารถระบุไดต้ั้งแต่  1  คน  หรือหลายคนกไ็ด ้ กรณีตั้งผูรั้บโอนประโยชนม์ากกวา่หน่ึงคน                  

โปรดก าหนดร้อยละท่ีจะมีสิทธิไดรั้บใหช้ดัเจนดว้ย  เช่น 

2.1 นาย  ก.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  50  นางสาว  ข.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  30  เดก็หญิง  ค.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  20  หรือ 

2.2 นาย  ก.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  100  นางสาว  ข.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  100  เดก็หญิง  ค.  ใหไ้ดรั้บร้อยละ  100   

ตามล าดบั  หมายความวา่  หากนาย  ก.  ยงัมีชีวิตอยูใ่หน้าย  ก.  เป็นผูรั้บแต่เพียงผูเ้ดียว  เวน้แต่  นาย  ก. 

ถึงแก่กรรม  จึงใหน้างสาว  ข.  เป็นผูรั้บแต่เพียงผูเ้ดียว  และเด็กหญิง  ค.  เป็นผูรั้บทั้งหมด หากนาย  ก.  และ

นางสาว  ข.  ถึงแก่กรรม 

3. กรณีท่ีมีการแกไ้ขกรุณาเซ็นช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง  (ห้ามใช้หมกึขาวลบเอกสาร) 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ไดน้ าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนเ์กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและส่งส าเนาคู่ฉบบัใหส้มาชิกแลว้ 

 

ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ี 

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

ต าแหน่ง.................................................... 

วนัท่ี........./........................../...................... 

 

 

  

 


