
เลขที…่……………………………………
ผู้รับ…….……………..จนท. สอ.สร.รฟท.
วันท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…….. 

   ค ำเตือน    ผู้สมัครกรอกข้อความตามรายการ 
  ที่ก าหนดไว้ในใบสมัครน้ี  ด้วยลายมือของตน 
  เองโดยถูกต้องและครบถ้วน    เพื่อสิทธิประ 
  โยชน์ของท่านเอง 

     
ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ำกัด 
 

เขียนที่…………………………………… 
วันที่……..เดือน……………………พ.ศ…………. 

      

เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………….………สถานที่ท างาน………………………….. 
ต าแหน่ง…………………………..…..เลขที่…………ซอย…………………...……ถนน……………………………. 
ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด……………………………
รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์……………………………….รายได้เฉลี่ยต่อเดือน……………………บาท 
 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………หมู่………ซอย……………………………ถนน……………………………….
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………………… 
รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………….. 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…………หมู่…….ซอย………………………ถนน……..………………………
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด…………………………….. 
รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………….. 
สถำนภำพ         โสด    สมรส  หม้าย        จ านวนบุตร……………….คน 
สัญชาต.ิ...................................................................  ศาสนา ....................................................................... 
ชื่อบิดา..................................................................... ชื่อมารดา..................................................................... 
ท่านเคยท างานการรถไฟฯหรือไม่     เคย ต าแหน่ง………………………....สังกัด…………………………

     ไม่เคย 
ท่ำนมีควำมสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องกับ   นาย /นาง /นางสาว……….…………………………………..…………….
ต าแหน่ง……………………..สังกัด……………………….กอง……………..…………ฝ่าย………..………………..
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ทะเบียนเลขที่…………………….….. 
เกี่ยวข้องเป็น   บิดา     มารดา     คู่สมรส     บุตร     อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………….……….…… 

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในข้อบังคับโดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอ
สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด   และขอให้
ถ้อยค าเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ…………..…ปี  (เกิดวันที่……….เดือน………....…….………..พ.ศ….……….)     
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่              
 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  2.2  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  2.3 ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
  2.4  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่สหกรณ์เห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมทบและได้ขึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุ้นให้กับสหกรณ์ฯตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ให้เสร็จภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการจะได้
ก าหนดให้ช าระเงินดังกล่าวนี้  
 

 ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ 
ทุกประการ 
 

 ข้อ 5.    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
            ลงชื่อ…………………………..………   ลงชื่อ…………………………………. 
       (…………………………………)                        (……………………..…………..) 
            ต าแหน่ง……………………………….         ผู้สมัครสมาชิกสมทบ 
            เลขทะเบียนสมาชิก……………………  
                                      ผู้รับรอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลังจำกผู้สมัครสมำชิกสมทบผ่ำนกำรอนมุัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ต้องช ำระค่ำธรรม 
เนียมแรกเข้ำ 50 บำท และซื้อหุน้ได้ ตั้งแต่ 1,000 บำท สูงสุดไม่เกนิ 500,000 บำท (มูลค่ำหุน้ หุ้นละ 10 บำท) 

- กำรซื้อหุ้นระหว่ำงปี ซื้อหุน้ได้ไมเ่กินปีละ 100,000 บำท แต่ซื้อหุน้รวมกันทั้งหมดได้ ไม่เกิน 500,000 บำท  และ
หลังจำกวันประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี สมำชิกสมทบจะได้รับเงินปันผลตำมมติที่ประชุมใหญ่ 



 

 

3 
 

หนังสือให้ควำมยินยอมสำมี/ภรรยำของสมำชิกสมทบ 
สมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

 
        เขียนที่……………………………………..… 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………....ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว………………. 
………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………….….ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค าที่
ไม่ได้ใช้ออก)  ของข้าพเจ้าท านิติกรรมอันเป็นการจัดการสินสมรสของข้าพเจ้า และคู่สมรสที่มีอยู่กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด ทั้งที่ได้ท าไว้แล้วและที่จะท าขึ้นในภายหน้าได้
ตลอดไป  จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกความยินยอมนี้เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ 
 

ลงชื่อ………………………………………………สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม                  
          (…………………………………………….) 

 

  ลงชื่อ………………………………………………พยาน  
            (…………………………………………….) 
  เลขทะเบียนสมาชิก…………………………… 
 

  ลงชื่อ……………………………………………….พยาน  
            (…………………………………………….) 
  เลขทะเบียนสมาชิก…………………………… 
 

หมำยเหตุ   พยานควรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เดียวกัน 
  

เอกสำรท่ีผู้สมัครต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  หน้า – หลัง ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร 

 2.    ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่และชื่อผู้สมัคร ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร 
 3.    ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส  หน้า-หลัง ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร 
 5.    ส าเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย 
            6.    ค่าหุ้นแรกเข้าไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท  และไม่เกิน  500,000  บาท 
                   และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท 
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ทะเบียนสมำชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ำกัด 

 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อายุ….…ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่…………... 
โดยเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม ชุดที่……..คร้ังที่……………….... 
วันที…่…..เดือน………………………พ.ศ……………… 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ   ระเบียบ   ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
       ณ  วันที.่.………………………………………….. 
 
       ลงนาม…..………………….…………….สมาชิกสมทบ 

          (……………………………………) 
 
ลงนาม………….………………..………พยาน 
          (……………………………………) 
เลขทะเบียนสมาชิก……………………… 
 
ลงนาม……………………………….…..พยาน 
         (…………………….………………) 
เลขทะเบียนสมาชิก……………………… 

  
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี 
ถือหุ้นเดือนแรก วันที่….…..เดือน………………………….พ.ศ……………  จ านวน ……………………….หุ้น 
จ านวนเงินค่าหุ้น………………………บาท  (……………………………………………) (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
   
      ลงชื่อ……………………………………… 
       (………………………………………….)  

                 เจ้าหน้าที่ 
                                ..……../…………../…………. 
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กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

     

เขียนที…่…………………………………. 
       วันที…่..…เดือน……………………….พ.ศ…………… 
 ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล……………………………………………..………..อายุ……………ปี  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ……..….....…อยู่บ้านเลขที่……..……. 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………..……….………..………อ าเภอ/เขต……………………..………
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์…………..……โทรศัพท…์……..……..……….ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1.  หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด  
จ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ขณะนี้และจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า  ให้แก่  

(1) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขที่……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท…์……………………………… 

(2) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขที่……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท…์……………………………… 

(3) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขที่……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท…์……………………………… 

(4) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขที่……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท…์……………………………… 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาไว้ด้วยว่า หากข้าพเจ้าจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในหนังสือการตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์  โดยท าหนังสือการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ขึ้น  ข้าพเจ้าจะมอบหนังสือฉบับใหม่น้ันให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด   ยึดถือไว้ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในขณะที่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาท าหนังสือการตั้งผู้รับโอนประโยชน์น้ี ได้กระท าในขณะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์  ไม่ฟั่นเฟือนหรือวิกลจริตหรือถูกบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด  มีความสามารถตามกฎหมายและมี
พยานรู้เห็น 2  คน  ซึ่งอยู่พร้อมกันและลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อในขณะท าหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์น้ี  จึงลงนามไว้
เป็นส าคัญ 
   (ลงนาม)…………………………………………..สมาชิกสมทบ 

             (………………..…..……………………..) 
(ลงนาม)…………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………..) 
             เลขทะเบียนสมาชิก……………………… 
(ลงนาม)…………………………………………..พยาน 
             (…………………………..……..………..) 

                                                         เลขทะเบียนสมาชิก……………………… 
     (ลงนาม)…………………………………………..ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ 

                (……………….………………….………) 



 
 
 
 
 
 

         

ข้อ  32  สมำชิกสมทบของสหกรณ์   มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
คณุสมบัติของสมำชิกสมทบ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และเลื่อมใสศรัทธาในอุดมการณ์ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี  และมีนิสัยดีงามชอบช่วยเหลือสังคม 
(3) ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
(4) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
(5) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรอืบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือ 
(6) เป็นบุคคลในองค์กร หรือหน่วยงาน ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์ 
กำรเข้ำเป็นสมำชิก 

           ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้  เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการได้พิจารณาปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ ทั้งเป็นการสมควรก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และ
ให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน 
  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัตวิรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
  ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า ให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาท  ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าน้ี ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) วิกลจริต 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6) กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 32 ต้องขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ยังคงใหส้มาชิกสมทบรายนั้น เป็นสมาชิก
สมทบต่อไปได้ 

สิทธิและหน้ำท่ีในฐำนะสมำชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบ มีหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์รวมทั้งให้สิทธิใน

เรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
(2) สามารถเพิ่มหุ้นได้ไม่เกินปีละ 10,000 หุ้น หรือไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
(3) ฝากเงินได้ประเภทเงินฝากประจ า  และหรือประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และหรือ 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(4) การให้กู้เงินสามัญ และกู้เงินฉุกเฉินสมาชิกกู้เงินสามัญ และกู้เงินฉุกเฉิน ในทุนเรือนหุ้นรวม 

กับเงินฝาก ที่มีอยู่ในสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
(5) การให้กู้เงินพิเศษ สมาชิกกู้เงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดิน 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรร โดยใช้ทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 

คุณสมบตัิ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ สอ.สร.รฟท.
สร.รฟท. 


