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2  ชุด

2 ชุด

2 ชุด



หนังสือรับรอง  
 

 
วันที่………..เดือน………………พ.ศ.………… 

 
 ข้ าพ เจ้ า………………………………………………………………………………………………………… อ ายุ…………..ปี                                            
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................... ......................อยู่บ้านเลขที่……………ถนน……………………
ต าบล/แขวง.….………………………อ าเภอ/เขต………………….………..จังหวัด……………….…….…ขอรับรองว่า ณ วันที่
ข้าพเจ้าไดส้มัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด นั้น 

 ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดในราชอาณาจักรนี้ 

 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์.................................................................จ ากัด  

     โดยมีข้อมูลการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

     อายุการเป็นสมาชิก .............ป.ี.........เดือน 

     มีหุ้น จ านวนเงิน..............................................บาท  

     มีภาระหนี้ จ านวนเงิน......................................บาท 

     มีภาระค้ าประกัน..............................................สัญญา  

     เป็นสมาชิก    สสอค.    สส.ชสอ.    อ่ืนๆ ระบุ................................. 

     ข้าพเจ้าประสงค์ขอโอนย้ายการเป็นสมาชิกสหกรณ์ , สสอค. , สส.ชสอ. และสมาคมฯ อ่ืน จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์..............................................................................จ ากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด  
  

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

 
ลงชื่อ………………………………………. 
   (.................................................) 



������
�����������������������������������������

�

�������������������������������������	��������������

�.����#���	
��

&�	��(((((((((((((((((

����.�(((��>����&���)����/�����	�(((((���/��'���:��

���&��*���*���	���&.���������������������6�������&.�&.��	












�����<%��	














������	







































�

&�����,����������8����'�8)��%���,��.'�����������<%8����������	�((((((((�

�'���$'����F ����*�6������	$�*'�%�I�/�*�*���'�/�%��/�����/��/��8)��*���%�������.����������$"%�

2')%)�����&�	�6�'2�'��:������!*,���'��������

��������	�(((((((((((
((((
�� � �

)�����&�	����&���(((((((((((((((((

���

�������������

����������� � 4(((((((((((((((

5� ����

�������������

)�����&�	������((((((((((((((
((

(��������������������������������������������������

�����������

4(((((((((((((((

5�

� � � � )�����&�	������((((((((((((((
((

(��������������������������������������������������

�����������

�����������4(((((((((((((((

5�

�����������������������������������������������������������
���������������

���$���������������*.

































































*�<%8*,�����	








































�
�*��������������������6�������&.�&.��	


















���<%��	















�����	
























































������8$'%6�'���/*�����%�����	






































������	





























































��������

-�	 !�




















































�1�%�������
�� �������������4
















































5�

�



          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

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

เรียน     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..........................................................................สมาชิกเลขท่ี........... .............
สถานที่ท างาน.................................................................อ าเภอ/เขต........................จังหวดั...................................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่..................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...... ..............โทรศัพท์............................. 
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงเกิดข้ึนในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับของ             
สหกรณ์ฯ ข้อ 39 ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนๆ อันจะ 
ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อันพึง 
ได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ไม่ต้องรอพิสูจน์ทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลักษณะมรดกหรือไม่ ทั้งนี้ให้ 
น าเงินดังกล่าวมาหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ ก่อนตามจ านวนที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ฯ คงเหลือจ านวนเท่าใด 
จึงให้จ่ายแก่บุคคลผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ดังรายชื่อตามล าดับและเงื่อนไขท้ายหนังสือฉบับนี้ 
อันดับที่ 1. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 
อันดับที่ 2. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 
อันดับที่ 3. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

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

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

เงื่อนไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
1. ผู้รับโอนประโยชน์ต้องเป็นบุคคลที่สมาชิกระบุชื่อไวเ้ท่านั้น
2. ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุไดต้ั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนกไ็ด้ กรณีตั้งผูร้ับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน ให้

ก าหนดร้อยละที่ผูร้ับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมสีิทธิไดร้ับให้ชัดเจนด้วย เช่น
- นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 น.ส. ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 ด.ช. ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 เมื่อ นาย ก. ถึงแก่กรรม

ให้ น.ส. ข. และ ด.ช. ค. ให้ได้รับรอ้ยละ 50 หรือ  
- นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 น.ส. ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 ด.ช. ค. ให้ไดร้ับร้อยละ 100 ตามล าดับ 

หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตให้นาย ก. เป็นผูร้ับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดยีว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่
กรรม จึงให้ น.ส. ข. เป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว และ ด.ช. ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ท้ังหมดหาก นาย 
ก. และ น.ส. ข. ถึงแก่กรรม  




