
 
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
เร่ือง อัตราการถือหุ้นรายเดือน  

มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 01  กันยายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป  
ประกาศฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2562  (ท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน)  

 

เงินเดือน   
( บาท ) 

ถือหุ้นรายเดือน  
 ( หุ้น ) 

อัตราถือหุ้นรายเดือน  
( บาท ) 

    9,040    บาท    ถึง   11,040     บาท 
  11,350    บาท  ถึง   14,160     บาท 
  14,590    บาท  ถึง   16,350     บาท  
  16,830    บาท  ถึง   18,900     บาท   
  19,460    บาท  ถึง   21,250     บาท 
  21,920    บาท  ถึง   23,290     บาท 
  24,000    บาท    ถึง   25,540     บาท 
  26,370    บาท  ถึง   28,080     บาท 
  28,980    บาท    ถึง   29,920     บาท 
  30,890    บาท    ถึง   31,900     บาท 
  32,930    บาท    ถึง   34,040     บาท 
  35,150    บาท  ถึง   36,330     บาท 
  37,500    บาท    ถึง   38,720     บาท 
  39,950    บาท  ถึง   41,210     บาท 
  42,480    บาท  ถึง   43,890     บาท 
  45,290   บาท   ถึง   48,570     บาท 
  50,000   บาท     ถึง   52,820     บาท 
  54,480   บาท     ถึง   57,830     บาท 
  59,510   บาท   ถึง   62,900     บาท 
  64,630   บาท   ถึง   66,350     บาท 
  68,090   บาท     ถึง   69,840    บาท  ถึง   66,350     บาท  ถึง   66,350     บาท  ถึง   66,350     บาท  

               45        หุ้น 
               60        หุ้น 
               70        หุ้น                     
               80        หุ้น 
               90        หุ้น 
              100       หุ้น 
              110       หุ้น 
              120       หุ้น 
              130       หุ้น    
              140      หุ้น 

     150      หุ้น 
      160      หุ้น 
      170      หุ้น 

               180 หุ้น 
       190       หุ้น 
       210       หุ้น 
       230       หุ้น 
       250       หุ้น 
       270       หุ้น 

 290      หุ้น 
 310       หุ้น 

 

                     450   บาท 
                     600   บาท                               
                     700   บาท 
                     800   บาท       

                        900   บาท 

                     1,000   บาท 

                  1,100   บาท 
                  1,200   บาท 

1,300 บาท 
1,400 บาท 
1,500 บาท 
1,600 บาท 
1,700 บาท 
1,800  บาท 
1,900 บาท 
2,100 บาท 
2,300 บาท 
2,500 บาท 
2,700 บาท 

                  2,900    บาท 
                  3,100    บาท 
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อัตราการถือหุ้นรายเดือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

เงินเดือน   
( บาท ) 

ถือหุ้นรายเดือน  
 ( หุ้น ) 

อัตราถือหุ้นรายเดือน  
( บาท ) 

  
  71,610    บาท    ถึง   73,370     บาท 
  75,170    บาท  ถึง   76,950     บาท 
  78,760    บาท  ถึง   80,560     บาท  
  82,400    บาท  ถึง   84,230     บาท   
  86,110    บาท  ถึง   87,970     บาท 
  89,890    บาท  ถึง   91,820     บาท 
  93,810    บาท    ถึง   95,810     บาท 
  ตั้งแต่   97,890    บาท  ขึ้นไป  

                
               320        หุ้น 
               340        หุ้น 
               360        หุ้น                 

                 380        หุ้น 
                 400        หุ้น 
               410        หุ้น 
               430        หุ้น 
               450        หุ้น 

                       3,200  บาท 

                     3,400   บาท 
                     3,600   บาท 
                     3,800   บาท 
                     4,000   บาท                                
                     4,100   บาท 

                     4,300   บาท 
                     4,500   บาท 

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 

            
 

(นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 


