
พนิัยกรรมและหนังสือตั�งผู้รับโอนประโยชน์ 

  พินยักรรมและหนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ ฉบบันี�ทาํขึ�น ณ ที�       

เมื�อวนัที�    เดือน     พ.ศ.      

เพื�อเป็นหลกัฐานวา่  ขา้พเจา้     นามสกุล      

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั สมาชิกหมายเลข      อาย ุ            ปี    

ตั�งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขที�                    ถนน         ตาํบล       อาํเภอ       

จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         เบอร์โทรศพัท ์                               ไ ด้ทํ าพิ นั ย ก รรม  แ ล ะ

หนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ไวด้งัต่อไปนี�  

  ขอ้ ๑.  ถา้ขา้พเจา้เสียชีวิตไปแลว้ บรรดาทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ที�มีอยู ่ณ ที�สหกรณ์ออมทรัพย ์ กองการฝึก         กองเรือ

ยทุธการ จาํกดั และที�จะเกิดมีขึ�นใหม่ในภายหนา้ ขา้พเจา้ขอยกใหเ้ป็นกรรมสิทธิ� แก่ผูที้�ไดร้ะบุชื�อไวใ้นพินยักรรมฉบบันี�  ให้เป็น

ผูรั้บทรัพยสิ์นตามจาํนวนซึ�งกาํหนดไวด้งันี�  

 (ก)   เงินค่าหุ้น เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน เงินรอจ่าย และดอกเบี�ย ที� ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์

ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากดั  ข้าพเจ้าขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ�ของ 

 (๑)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น  

 (๒)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๓)    จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๔)    จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๕)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (ข)   เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต และเงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิต ที�สหกรณ์ออมทรัพย์       กองการ

ฝึก กองเรือยุทธการ จํากัด จ่ายให้ในกรณีที�ข้าพเจ้าเสียชีวิต และมีสิทธิได้รับ ข้าพเจ้าขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ�แก่  ผู้ที�ได้ระบุชื�อ

ไว้ในหนังสือตั�งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี� ให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจํานวนซึ�งกาํหนดไว้ดังนี� 

 (๑)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น  

 (๒)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๓)    จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๔)    จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

 (๕)     จาํนวน  ใน ส่วน / ทั�งหมด ความสัมพนัธ์เป็น   

บุคคลอื�นใดนอกจากกล่าวไวใ้นพินยักรรม และหนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบันี�  ห้ามมิให้มาเกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของ

ขา้พเจา้โดยเด็ดขาด 

 ขอ้ ๒.  พินยักรรมและหนังสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบันี�  มีผลบงัคบัเฉพาะทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ตามขอ้ 

๑. (ก) และ (ข) เท่านั�น ไม่เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นอื�น ๆ ของขา้พเจา้แต่อยา่งใด 

 

/ ขอ้ ๓.  ในกรณี… 

 



- ๒ - 

 ขอ้ ๓.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดท้าํสัญญากูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั ไวแ้ละ

ยงัคงคา้งชาํระหนี� เงินกูด้งักล่าวอยู ่ขา้พเจา้ ยนิยอมให ้สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั หกัเงินทรัพยสิ์น

ของขา้พเจ้าตามขอ้ ๑. (ก) และ (ข) ชาํระหนี� ที�คา้งชาํระให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกัด ซึ� ง

ทรัพยสิ์นที�ทายาทและผูรั้บโอนประโยชน์จะพึงไดรั้บตามพินยักรรมและหนงัสือฉบบันี�  คือ ทรัพยสิ์นที�ยงัคงเหลืออยูภ่ายหลงั

จากไดห้กัชาํระหนี� เงินกูด้งักล่าวใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เรียบร้อยแลว้ 

 ข้อ ๔.  ภาระใด ๆ ที�ติดพันกับทรัพย์สินตามข้อ ๑. (ก) และ (ข) ที�ยกให้ ก็ให้ผูรั้บทรัพย์สินนั� น ๆ เป็น

ผูรั้บผิดชอบดว้ย 

 ขอ้ ๕.  หากทายาทและผูรั้บโอนประโยชน์ที�ระบุไวใ้นพินัยกรรมและหนังสือฉบบันี�  ผูห้นึ� งผูใ้ดไม่ประสงคจ์ะ

รับทรัพยสิ์นตามพินัยกรรมและหนังสือฉบบันี� แลว้ ขา้พเจา้ขอยกทรัพยสิ์น ตามขอ้ ๑. (ก) และ (ข) แบ่งให้แก่ผูมี้สิทธิใน

ลาํดบัอื�น เท่า ๆ กนั หากไม่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิไดรั้บในลาํดบัอื�น ขา้พเจา้ขอยกใหแ้ก่ ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย 

 ในขณะที�ทาํพินยักรรมนี�  ขา้พเจา้เป็นผูมี้สติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่วิกลจริตจิตฟั�นเฟือน ทั�งไม่

เจ็บป่วยประการใด และขา้พเจา้ไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

     ลงชื�อ      ผูท้าํพินยักรรม 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขา้พเจา้ไดม้านั�งเป็นพยานรู้เห็นในการที�ผูท้าํพินัยกรรมเป็นผูส้ั�งตั�งแต่เริ�มตน้จนเสร็จ 

ซึ� งในขณะที�ทาํพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะดี ไม่วิกลจริต จิตฟั�นเฟือนไม่เจ็บป่วยแต่ประการใด และได้ลงชื�อไวต้่อหน้า

ขา้พเจา้ทุกคน 

     ลงชื�อ      พยาน 

              (      )  

     ลงชื�อ      พยาน 

              (      )  

 

หมายเหต ุ  ๑.  ผูท้าํพินยักรรมและหนงัสือรับโอนประโยชน์ตอ้งลงลายมือชื�อต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ยสองคน และ พยาน 

                        ทั�งสอง ตอ้งลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อผูท้าํพินยักรรมต่อหนา้ผูท้าํพินยักรรมในขณะนั�นดว้ย 

                   ๒.  พยานในพินยักรรมและหนงัสือรับโอนประโยชน์ จะตอ้งบรรลุนิติภาวะแลว้ คืออายคุรบ ๒๐ ปีบริบูรณ์  

                          และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที�ศาลสั�งใหเ้ป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ตอ้งไม่เป็นคนหูหนวก  

                          เป็นใบ ้ หรือตาบอดทั�งสองขา้ง  และพยานรวมทั�งคู่สมรสของพยาน จะเป็นผูรั้บทรัพยต์ามพินยักรรม 

                          และหนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบันี�ไม่ได ้

                   ๓.  ใหผู้ท้าํพินยักรรมและหนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ ลงลายมือชื�อกาํกบัที�ดา้นล่างของกระดาษ ทั�งสอง 

                          หนา้ ขอ้ความใดไม่ใชใ้หข้ีดฆ่า แลว้ ให ้ผูท้าํพินยักรรมและหนงัสือฉบบันี�  พร้อมทั�ง พยาน ทั�งสอง  

                         ลงลายมือชื�อกาํกบัทุกแห่ง 


