คาเตือน

โปรดกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดให้ ค รบถ้ ว นด้ ว ยตั วบรรจง และแนบ
เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
รับ รองสาเนาถู กต้ อ งในเอกสารทุ กฉบั บ เพื่ อ
สิทธิประโยชน์ของท่านเอง

สมาชิกสหภาพฯ เลขทะเบียนที…
่ ………….
ลงชื่อผู้รับสมัคร...…………………………..
วันที่รับ
สมัคร………………………………..

เลขทะเบียนที…
่ ………………………

ใบสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เขียนที่……………………………………….
วันที่……….เดือน………………………..พ.ศ……………..
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด

ข ข้อมูลส่วนตัว

(ระบุคานาหน้านาม)  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ..………………………………..……………………
ชื่อ – สกุล (ตัวบรรจง)……………………………………..………… อายุ……..ปี วัน/เดือน/ปี เกิด………………….…..
บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวพนักงาน เลขที่             
วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร วันที่………………..…………..……. วันที่บัตรหมดอายุ วันที่……….……………………….
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย จานวนบุตร…….……คน ชื่อ – สกุล คู่สมรส
(ตัวบรรจง )……………………..………………………………………………….

ที่อยู่ที่ทางาน
ชื่ อ ห น่ ว ย ง า น ….………………………..………….………..………………………..เ ล ข ที่ ………………
อาคาร…………………….………… ตาแหน่ง……………………………....………รหัสตาแหน่ง     
อั ต ราเงิ น เดื อ น…………………………………..บาท (……………………………………………………………………)
เลขประจาตัว ทสค.        ตอน ………………………………………..……………………….
แขวง……………………………………..……………….กอง………………………………………………………………
ศูนย์……………………………...………………….ฝ่าย…………………………………….……….รหัสฝ่าย   
(โปรดระบุสาขากรณีทางานอยู่ในส่วนภูมิภาค)…………………………………………………………………..
เข้าทางานใน (ชื่อสถานที่ทางาน)……………………...…………………….. เมื่อ………………………………..
โทรศัพท์ที่ทางาน…………………..……………………………..………………….ต่อ………...………...
(ใบสมัครฉบับนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)
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ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่………..…….หมู่บ้าน / อพาร์ทเม้นท์………………………………….……………หมู่ที่……………...
ซอย………………………………ถนน……………………………………..…….ต าบล/แขวง……..………………….
อาเภอ / เขต……………………….……..จังหวัด…………………………….….…….รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์ บ้าน ….…………….………………..…….….โทรศัพท์มือถือ…...……………………………………...

ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่………..… หมู่บ้าน / อพาร์ทเม้นท์……………………...…………………………หมู่ที่……..………...
ซอย……………………………… ถนน……………………………………. ตาบล/แขวง……...…………...…………….
อาเภอ / เขต……………………….…….. จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์
บ้าน
…..…………….…………………....….………
โทรศัพท์มือถือ……….………….…….………………..
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯโดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
ทุกประการ จึงขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
และขอให้ข้อมูลและรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรณีมิได้เป็นพนักงานการรถไฟฯ โปรดระบุชอื่ หน่วยงาน……………………………………….…………..
ปัจจุบันได้รับเงินเดือนๆ ละ…………..…………..……..บาท (…………….…………………..….………………….…..)
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเป็นอย่างเดียวกัน
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกในชั้นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตรา
เดือนละ…………………..บาท ( ………………………………………………..) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอแสดงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและสานักงานเจ้าหนี้………………………………...………….………………….วัน / เดือน / ปี
ที่เป็นหนี้……………………..…………… จานวนหนี้สิน……….……..……………บาท อัตราดอกเบี้ย..……..…ต่อปี
หนี้คงเหลือ………….……………บาท หลักทรัพย์ค้าประกัน………………………………………………………………
(2) ชื่อและสานักงานเจ้าหนี้…………………………………………….……………….วัน / เดือน / ปี
ที่เป็นหนี้…………..……………………… จานวนหนี้สิน……….……………..……บาท อัตราดอกเบี้ย..……….…ต่อปี
หนี้คงเหลือ………….……………บาท หลักทรัพย์ค้าประกัน…………………………………...…….……….…………...
(3) หมายศาล / หมายเลขคดีแดงที่………………………..………….…………………...………..…….
(4) หนี้สินอื่นๆ……………………...………...………………………………………..……..…….……
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ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง
ของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนทุกประเภทของข้าพเจ้า รวมถึงเงินบานาญ หรือเงินสงเคราะห์รายเดือน เพื่อชาระเป็นเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนหรือเงินงวดชาระหนี้เต็มจานวน ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ฯ โดยการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่
จ่าย เพื่อส่งให้สหกรณ์ฯ และจะไม่กระทาการโดยวิธีใดๆ อันเป็นการเพิกถอน หรือระงับในความตกลงยินยอมที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเมื่อ
ได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯแล้ว ข้าพเจ้าต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น
แรกเข้า ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมสหกรณ์ฯ ให้เสร็จภายในวันเวลาที่สหกรณ์ฯ กาหนด และข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุมของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
ข้อ 7. อัตราการถือหุ้นรายเดือน ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินได้รายเดือนตามระเบียบ ว่าด้วย หุ้น
ตามที่สหกรณ์ฯกาหนด ในกรณีที่เงินเดือนของข้าพเจ้าเพิ่มสูงขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินได้รายเดือนเพื่อซื้อ
หุ้นเพิ่มตามอัตราเงินเดือนของข้าพเจ้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเมื่อข้าพเจ้ามีความประสงค์จะถือหุ้นสูงกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะแจ้งความประสงค์มาที่สหกรณ์ฯ และจะซื้อไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …….……………………………………..
(…………………………………………..)
ผู้สมัคร
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อชาระค่าหุ้น หรือชาระหนี้ หรือเงินอื่นใดที่ผู้สมัครสมาชิกต้องรับผิด
เขียนที…
่ …………………………
วันที…
่ …..เดือน…………………..พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง)………………………………………………..…………….…..………...… อายุ….…....…ปี
เลขประจาตัวประชาชน              ตาแหน่ง……..……………...…..….….
……………….………………….…………หมวด………………….………...………….แผนก………………….…………………
กอง……………………….……………….….ฝ่าย……………………..…………………...…….…………..ได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง
เดือนละ…………….……………….………บาท (………………………………………………………………………………….)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
หักเงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินชดเชย เงินสะสม
เงินค่าล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินตอบแทน หรือเงินอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ที่ข้าพเจ้ามีสิ ทธิ
ได้รบั นาส่งให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อชาระค่าหุ้น ชาระหนี้ที่ข้าพเจ้ากู้ด้วยตนเอง หรือชาระหนี้ที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้า
ประกัน ตามกรณีดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หัก เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินชดเชย เงินสะสม
เงินค่าล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใด ที่ข้ าพเจ้าพึงได้รับจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ฯได้แจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน และส่ง
ชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือชาระเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวใน ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดื อน
เงินชดเชย เงินสะสม เงินค่าล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากการรถไฟฯ หรือจากนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ที่ข้าพเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน
ข้อ 3. การหักเงินไม่ว่ากรณีใดตาม ข้อ 2 . ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญา
ว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงสังกัดงานที่ปฏิบัติอยู่ ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นนั้นให้มีผลต่อไปในการส่ง
เงินชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือชาระเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์ฯ
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือ
ฉบับนีท้ ั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้คายินยอม
(…………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
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หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้สมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เขียนที…
่ …………………………………
วันที่…………….เดือน…………………………พ.ศ……………….
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล คู่สมรสผู้สมัคร ตัวบรรจง)………………………………………….…………………………
ยินยอมให้ (ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ตัวบรรจง)…………………………………………….…………………...……..สมาชิก
เลขทะเบียนที่………………………… ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า ทานิติกรรมอันเป็นการจัดการสินสมรสของข้ าพเจ้า
และคู่สมรสที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ทั้งที่ได้ทาไว้แล้ว หรือ
ที่จะทาขึ้นในอนาคตภายหน้าได้ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ ฯ
ลงชื่อ…………………………….……………..คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(……………………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิก…………………………
ลงชื่อ………………………………………...พยาน
(……………………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิก…………………………
หมายเหตุ พยานเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ผู้สมัครต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามรายการต่อไปนี้ มาพร้อมกับใบสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟ ฯ หน้า – หลัง
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่และชื่อผู้สมัคร
3. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนสุดท้าย
4. สาเนาทะเบียนสมรส
5. สาเนาบัตรประจาตัวครอบครัวของคู่สมรส ที่ออกโดยการรถไฟฯ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารข้อ 1 – 4 ให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
6. ค่าหุ้นแรกเข้าไม่ต่ากว่า 10 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท
ข้อควรทราบ 1. สมาชิกที่เคยลาออกแล้วครั้งที่ 1 จะสมัครใหม่ได้ ต้องครบ 6 เดือน นับจากวันลาออก และต้องเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษ 500 บาท
2. สมาชิกที่เคยลาออกแล้วครั้งที่ 2 หรือเกินกว่า 2 ครั้งขึน้ ไป จะสมัครใหม่ได้ ต้องครบ 1 ปี 6 เดือน นับจากวัน
ลาออก และต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ จะเรียกคืนไม่ได้
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ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ข้ า พเจ้า (ชื่ อ -สกุ ล ตัว บรรจง)…………………………...…………….………..……………………………….…
อายุ…………ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………………. เข้าเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ในการประชุม ชุดที่…….…. ครั้งที…
่ ……..……..…. วันที…
่ ….…...เดือน…………………………..พ.ศ………………..
ข้าพเจ้ายอมผูกพันในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ณ วันที่…………………………………………
ลายมือชื่อสมาชิก………………………………………………
ลายมือชื่อพยาน…….………………………………………….
ลายมือชื่อพยาน…………..……..……………………………...

วัน/เดือน/ปี

รายการตาแหน่งและสังกัด
ตาแหน่งและสังกัด
หมายเหตุ

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ถือหุ้นรายเดือน เดือนแรก วันที…
่ ……………เดือน…………………….………………….พ.ศ……………………..…..
จานวนหุน้ ……………….หุ้น เป็นเงินจานวน………………….………บาท (…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………………ผู้รับ
เจ้าหน้าที่
…………../……………….…………./………………..
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เขียนที่…………………………………………
วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง)……………………………………………………..…………..... อายุ……...…..ปี
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่……..………......
อยู่บ้านเลขที่…..….…ถนน……………………………..………….ตาบล / แขวง…………………………..…..…………
อาเภอ/เขต……..………………….……….…จังหวัด…………….….……….…………รหัสไปรษณีย์……..……….….…
โทรศัพท์…………………………………………….………… ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ดังนี้
ข้อ 1. หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
จ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ขณะนี้และจะมีขึ้นภายหน้าให้แก่
(1) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง …………………...…………………………………………อายุ….….…….ปี
อาชีพ……………………………………..อยู่บ้านเลขที่……..…….ซอย………….………..ถนน……………..…………...
ตาบล/แขวง…………………….…..………อาเภอ/เขต………………..……..………… จังหวัด …………………..………
โทรศัพท์……………………………………………………..….จานวนร้อยละ……………………..………………………
(2) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง …………………...…………………………………………อายุ….….…….ปี
อาชีพ……………………………………..อยู่บ้านเลขที่……..…….ซอย………….………..ถนน……………..…………...
ตาบล/แขวง…………………….…..………อาเภอ/เขต………………..……..………… จังหวัด …………………..………
โทรศัพท์……………………………………………………..….จานวนร้อยละ……………………..………………………
(3) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง …………………...…………………………………………อายุ….….…….ปี
อาชีพ……………………………………..อยู่บ้านเลขที่……..…….ซอย………….………..ถนน……………..…………...
ตาบล/แขวง…………………….…..………อาเภอ/เขต………………..……..………… จังหวัด …………………..………
โทรศัพท์……………………………………………………..….จานวนร้อยละ……………………..………………………
(4) ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง …………………...…………………………………………อายุ….….…….ปี
อาชีพ……………………………………..อยู่บ้านเลขที่……..…….ซอย………….………..ถนน……………..…………...
ตาบล/แขวง…………………….…..………อาเภอ/เขต………………..……..………… จังหวัด …………………..………
โทรศัพท์……………………………………………………..….จานวนร้อยละ……………………..………………………
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ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาไว้ด้วยว่า ถ้าข้าพเจ้าจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ มามอบให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ยึดถือไว้แทนฉบับเดิม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะที่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาทาหนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์นี้ ข้าพเจ้าได้กระทาในขณะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่ฟั่นเฟือนหรือวิกลจริต หรือถูกบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด มีความสามารถตามกฎหมายและมี
พยานรู้เห็น 2 คน ซึ่งอยู่พร้อมกันในขณะที่ข้าพเจ้าทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สาคัญ
( ลงชื่อ )………………………………………….... ผู้ทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
(……………………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิกที่………………………
( ลงชื่อ )………………….…………………………พยาน
(…………………………………………….)
เลขทะเบียนสมาชิกที่………………………
( ลงชื่อ )……………………………………………..พยาน
(…………………………………………….)
เลขทะเบียนสมาชิกที่………………………
( ลงชื่อ )……………………….……….………..….ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
(…………………………….……….…….)
ข้อควรทราบ
การทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไม่ได้
(1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
(3) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
2. ผู้เขียน หรือคู่สมรสของผู้เขียน (กรณีผู้เขียนไม่ใช่ผู้ทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์) หรือพยานในหนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไม่ได้
3. เมื่อมีการ ขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์นั้น ย่อมไม่สมบูรณ์
เว้นแต่ผู้ทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จะได้ลงลายมือชื่อกากับ
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อัตราการถือหุ้นรายเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เงินได้รายเดือน
( บาท )
9,000 บาท ถึง 11,040
11,350 บาท ถึง 14,160
14,590 บาท ถึง 16,350
16,830 บาท ถึง 18,900
19,460 บาท ถึง 21,250
21,920 บาท ถึง 23,290
24,000 บาท ถึง 25,540
26,370 บาท ถึง 28,080
28,980 บาท ถึง 29,920
30,890 บาท ถึง 31,900
32,930 บาท ถึง 34,040
35,150 บาท ถึง 36,330
37,500 บาท ถึง 38,720
39,950 บาท ถึง 41,210
42,480 บาท ถึง 43,890
45,290 บาท ถึง 48,570
50,000 บาท ถึง 52,820
54,480 บาท ถึง 57,830
59,510 บาท ถึง 62,900
64,630 บาท ถึง 66,350
เกินกว่า 66,350 บาท ขึ้นไป

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ถือหุ้นรายเดือน
( หุ้น )
50 หุ้น
70 หุ้น
80 หุ้น

อัตราถือหุ้นรายเดือน
( บาท )
500 บาท

90

หุ้น

100
110
120
130
140
150
160
170
190
210
220
240
260
280
300
320
350

หุ้น

700
800
900
1,000

หุ้น

1,100 บาท

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,900
2,100
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,500

หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

