หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/2
สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด

เลขที่รับ....................................
วันที่รับ.....................................

เขียนที.่ ...............................................................
วันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................อายุ............................ปี
เลขประจาตัวประชาชน
สมาชิ กสหกรณ์เลขที่.....................
สังกัด..................................................ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................หมูท่ ี่.......................ถนน.......................................
แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ...............................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................
ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อฉบับนี้ข้ นึ ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอตั้งให้บุคคลที่มีชื่อต่อไปนี้ เป็ นผู ้
รับโอนประโยชน์
1..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................................ของข้าพเจ้า
2..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................................ของข้าพเจ้า
3..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................................ของข้าพเจ้า
4..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................................ของข้าพเจ้า
5..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................................ของข้าพเจ้า
เป็ นผู้รับเงินค่ าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ ามีอยู่ในสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด และยินยอม
ให้ สหกรณ์ นาเงินดังกล่าว หักกลบลบหนีท้ ี่ข้าพเจ้ าต้ องรั บผิดชอบต่ อสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด ก่ อน
หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้ 2 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่ งเก็บ
ไว้ที่ สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด อีกฉบับหนึ่ง เก็บไว้ที่ ข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูต้ ้งั ผูร้ ับโอนประโยชน์
(.........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผูท้ าหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ทาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้จริ ง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.........................................................)
ได้รับหนังสื อไว้เรี ยบร้ อยแล้ว
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลงชืลงชื
่อ......................................................ผู
่อ.............................................ผูต้ ้งั ตผู้ ้งรั ผูับร้ โอนประโยชน์
ับโอนประโยชน์
(..............................................)
(.........................................................)
หมายเหตุ: 1. บุคคลผูร้ ับโอนประโยชน์อาจมีจานวนเท่าใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูต้ ้งั ผูร้ ับ
โอนประโยชน์
2. ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผูร้ ับโอนประโยชน์
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