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ข้อแนะนำการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
 

๑. ผู้รับโอนประโยชน์ 
ผู้รับโอนประโยชน ์ควรมีความเกีย่วพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนา โดยเป็น พ่อ หรือ แม่ หรือคูส่มรส หรือ บตุร หรือพี่ 

หรือน้อง ของสมาชิก ทั้งนี้ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ ๑ คน หรือหลายคนก็ได้ 
 

๒. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว 
กรณีนี้หมายถึงสมาชิกผู ้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู ้รับโอนประโยชน์ทั ้งหมด   

เพียงคนเดียว ให้ระบุไว้ดังตัวอย่าง เช่น 
ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ หมายถึง นาย ก. ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ  
ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ นางสาว ข. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ เด็กหญิง ค. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ 

หมายถึง หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่ความตาย จึงให้  
นางสาว ข. เปน็ผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเด็กหญิง ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก นาย ก. และ นางสาว ข. 
ถึงแก่ความตาย 

หมายเหตุ กรณีผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ถึงแก่ความตายทั้งหมด ทรัพย์มรดกและผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ถึง
แก่ความตายจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

๓. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามสัดส่วน 
กรณีนี้ หมายถึง สมาชิกผู ้แสดงเจตนาความประสงค์ให้บุคคลหลายคนเป็นผู ้รับโอนประโยชน์ตาม สัดส่วน      

ให้ระบไุวดั้งตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ให้ไดร้ับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ 
หมายเหตุ กรณีนี้ หากนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกและประโยชน์อันใด    

ของสมาชิกในสัดส่วนที่ นาย ก. หรือสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. จะได้รับนั้น จะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ กรณี     
นาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตาย ให้ (นาย นางสาว นาง ...........) ได้รับประโยชน์แทน เป็นตน้               

ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามสัดสวน เมื่อรวมแล้วควรให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หากไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามดังตัวอย่างที่ ๓ นี่ 

ตัวอย่างที่ ๓ กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์ รวมแล้วไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ เช่น นาย ก. ให้ไดร้ับร้อยละ ๓๐ นางสาว ข. 
ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๑๐ รวมทั้งสิ้นได้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ กรณีเช่นนี้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อีก   
๔๐ เปอร์เซน็ต์ของสมาชิกจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

๔. สมาชิกที่ประสงค์ตั้งผู้รับโอนประโยชน์แตกต่างจากแบบหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี ้ ใหติดต่อสหกรณ์โดยตรง 
 

๕. การแก้ไขข้อความ กรณีที่มีการแก้ไข ใหขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้

หมึกขาวลบเอกสาร) 
---------------------------------------------------------- 


