คำเตือน ผูส้ มัครกรอกข้อความตามรายการ
ที่กาหนดไว้ในใบสมัครนี้ ด้วยลายมือของตน
เองโดยถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสิ ทธิ ประ
โยชน์ของท่านเอง

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

ใบสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด
เขียนที่……………………………………
วันที่……..เดือน……………………พ.ศ………….
เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………….………สถานที่ทางาน…………………………..
ตาแหน่ง…………………………..…..เลขที่…………ซอย…………………...……ถนน…………………………….
ตาบล/แขวง…………………………อาเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด……………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทรศัพท์……………………………….รายได้เฉลี่ยต่อเดือน……………………บาท
ที่อยู่ปัจจุ บนั เลขที่ …………หมู่………ซอย……………………………ถนน……………………………….
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………………โทรศัพท์…………………………………………..
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่…………หมู่…….ซอย………………………ถนน……..………………………
ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………………………โทรศัพท์…………………………………………..
ศำสนำ................................ สถำนภำพ  โสด  สมรส  หม้าย จานวนบุตร………..………….คน
ท่านเคยทางานการรถไฟฯหรื อไม่
 เคย ตาแหน่ ง………………………....สังกัด…………………………
 ไม่เคย
ท่ ำ นมี ค วำมสั มพั น ธ์ เกี่ ย วข้ องกั บ นาย/นาง/นางสาว……….…………………………………..…………….
ตาแหน่ง……………………..สังกัด……………………….กอง……………..…………ฝ่ าย………..………………..
ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์ทะเบียนเลขที่…………………….…..
เกี่ยวข้องเป็ น  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  อื่นๆ(โปรดระบุ)…………………….……….……
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในข้อบังคับโดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ฯ จึงขอ
สมัครเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด และขอให้
ถ้อยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ…………..…ปี (เกิดวันที่……….เดือน………....…….………..พ.ศ….……….)
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่             
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ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังนี้
2.1 เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
2.3 ไม่เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
2.4 เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่สหกรณ์เห็นสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ กสมทบและได้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิ กสมทบ ทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
และค่า หุ ้นให้กบั สหกรณ์ ฯตามข้อบัง คับ ของสหกรณ์ ฯ ให้เสร็ จภายในวันที่ ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการจะได้
กาหนดให้ชาระเงินดังกล่าวนี้
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ กสมทบ จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ
ทุกประการ
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………..………
(…………………………………)
ตาแหน่ง……………………………….
เลขทะเบียนสมาชิก……………………
ผูร้ ับรอง

-

ลงชื่อ………………………………….
(……………………..…………..)
ผูส้ มัครสมาชิกสมทบ

หลังจำกผู้สมัครสมำชิกสมทบผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ฯ ต้ องชำระค่ ำธรรม
เนียมแรกเข้ ำ 50 บำท และซื้อหุ้นได้ ตั้งแต่ 1,000 บำท สู งสุ ดไม่ เกิน 500,000 บำท (มูลค่ ำหุ้น หุ้นละ 10 บำท)
กำรซื้อหุ้นระหว่ ำงปี ซื้อหุ้นได้ ไม่เกินปี ละ 100,000 บำท แต่ ซื้อหุ้นรวมกันทั้งหมดได้ ไม่ เกิน 500,000 บำท และ
หลังจำกวันประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี สมำชิกสมทบจะได้ รับเงินปันผลตำมมติทปี่ ระชุมใหญ่
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หนังสื อให้ ควำมยินยอมสำมี/ภรรยำของสมำชิกสมทบ
สมำชิกสมทบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด
เขียนที่……………………………………..…
วันที่………เดือน……………………..…..พ.ศ………….....
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………....ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว……………….
………………………………………สมาชิ ก เลขทะเบี ยนที่ …………………….….ซึ่ งเป็ นสามี /ภรรยา (ขี ดฆ่ าค าที่
ไม่ได้ใช้ออก) ของข้าพเจ้าทานิ ติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้า และคู่สมรสที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ออม
ทรั พย์ สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ทั้งที่ ได้ทาไว้แล้วและที่ จะทาขึ้ นในภายหน้าได้
ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกความยินยอมนี้เป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ………………………………………………สามี/ภรรยา ผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)
เลขทะเบียนสมาชิก……………………………
ลงชื่อ……………………………………………….พยาน
(…………………………………………….)
เลขทะเบียนสมาชิก……………………………
หมำยเหตุ พยานควรเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ เดียวกัน
เอกสำรทีผ่ ้ สู มัครต้ องยื่นพร้ อมกับใบสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีบา้ นเลขที่และชื่อผูส้ มัคร
3. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี สมรส)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส หน้า-หลัง
5. สาเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุ ด (เฉพาะผูส้ มัครที่เป็ นลูกจ้างการรถไฟฯ)
ตามข้อ1-5 ให้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร
6. ค่าหุ น้ แรกเข้าไม่ต่ากว่า 1,000 บาท และเพิม่ หุ น้ ได้ไม่เกินปี ละ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท
7. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย,ธนาคารกรุ งเทพ และธนาคารทหารไทย
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ทะเบียนสมำชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อายุ….…ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………...
โดยเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม ชุดที่……..ครั้งที่………………....
วันที่……..เดือน………………………พ.ศ………………
ข้าพเจ้ายอมผูกพันในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ณ วันที่..…………………………………………..
ลงนาม…..………………….…………….สมาชิกสมทบ
(……………………………………)
ลงนาม………….………………..………พยาน
(……………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิก………………………
ลงนาม……………………………….…..พยาน
(…………………….………………)
เลขทะเบียนสมาชิก………………………
เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่
ถือหุน้ เดือนแรก วันที่….…..เดือน………………………….พ.ศ…………… จานวน ……………………….หุน้
จานวนเงินค่าหุ น้ ………………………บาท (……………………………………………) (มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ลงชื่อ………………………………………
(………………………………………….)
เจ้าหน้าที่
..……../…………../………….
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กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
เขียนที่…………………………………….
วันที่…..…เดือน……………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล……………………………………………..………..อายุ……………ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ……..….....…อยูบ่ า้ นเลขที่……..…….
ถนน…………………………………ตาบล/แขวง………..……….………..………อาเภอ/เขต……………………..………
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………..……โทรศัพท์………..……..……….ขอตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
จ่ายเงินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ขณะนี้และจะมีข้ ึนต่อไปในภายหน้า ให้แก่
(1) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ………………………
อยู่ บ ้า นเลขที่ ……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อาเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท์…………………………………
จานวนร้อยละ .................................................
(2) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ………………………
อยู่ บ ้า นเลขที่ ……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อาเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท์…………………………………
จานวนร้อยละ .................................................
(3) ชื่อ-สกุล……………………………………………….อายุ………….ปี อาชีพ………………………
อยู่ บ ้า นเลขที่ ……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อาเภอ/เขต……………………………….….จังหวัด…………………………..…..โทรศัพท์…………………………………
จานวนร้อยละ .................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาไว้ดว้ ยว่า หากข้าพเจ้าจะเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในหนังสื อการตั้งผูร้ ับ
โอนประโยชน์ โดยทาหนังสื อการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ข้ ึน ข้าพเจ้าจะมอบหนังสื อฉบับใหม่น้ นั ให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ยึดถือไว้
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่า ในขณะที่ ขา้ พเจ้าแสดงเจตนาทาหนังสื อการตั้งผูร้ ั บโอนประโยชน์น้ ี ได้กระทาในขณะมี
สติ สัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่ฟั่นเฟื อนหรื อวิกลจริ ตหรื อถูกบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด มี ความสามารถตามกฎหมายและมี
พยานรู ้เห็น 2 คน ซึ่ งอยูพ่ ร้อมกันและลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อในขณะทาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์น้ ี จึงลงนามไว้
เป็ นสาคัญ
(ลงนาม)…………………………………………..สมาชิกสมทบ
(………………..…..……………………..)
(ลงนาม)…………………………………………..พยาน
(…………………………………………..)
เลขทะเบียนสมาชิก………………………
(ลงนาม)…………………………………………..พยาน
(…………………………..……..………..)
เลขทะเบียนสมาชิก………………………
(ลงนาม)…………………………………………..ผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ิมพ์
(……………….………………….………)
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หนังสื อยินยอมให้ หักเงินเพื่อชำระค่ ำหุ้น หรื อชำระหนี้ หรื อเงินอื่นใดทีผ่ ู้สมัครสมำชิกต้ องรับผิด
เลขทะเบียนสมำชิก………………...

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

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)……………………………..…………….…...………...… อายุ….…....…ปี เลขบัตรประจาตัวประชาชน
             เลข ทสค…………………….. ตาแหน่ง………………………………….
หมวด…………..….…….…….…….แผนก……………………….……………กอง……………………….……………………..….
ฝ่ าย………………….…………..ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ………..…..………บาท (………………….…...………………….)
ขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ……………….....………หุน้ ( มูลค่าหุน้ หุน้ ละ 10 บาท )
เป็ นเงิน เดือนละ…………………….…………..บาท ( ……………………..…………………………….………………..)
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินชดเชย เงินสะสม เงินค่า
ล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินตอบแทน เงินเดือนเดือนสุ ดท้าย หรื อเงินอื่นใดดังกล่าวข้างต้น
ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับ นาส่งให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อชาระค่าหุน้ และหรื อชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้ากูด้ ว้ ยตนเอง และหรื อชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้าต้อง
รับผิดชอบในฐานะผูค้ ้ าประกัน ตามรายการดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ยินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน หักเงิ นเดือน ค่าจ้าง
เงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินชดเชย เงินสะสม เงินค่า
ล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินค่าตอบแทน หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจากการรถไฟ
แห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง ทั้งปั จจุบนั และอนาคต ตามจานวนที่ สหกรณ์ฯได้แจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน และส่ งชาระหนี้
ชาระค่าหุน้ หรื อชาระเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี
ข้ อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวใน ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย
หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงินบานาญ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงิน
ชดเชย เงินสะสม เงินค่าล่วงเวลา เงินค่าทางานในวันหยุด เงินสงเคราะห์แก่ทายาท เงินค่าตอบแทน หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า
มีสิทธิได้รับจากการรถไฟฯ หรื อจากนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน
ข้ อ 3. การหักเงินไม่วา่ กรณี ใดตาม ข้อ 2 . ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้ อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินค่าหุน้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ระบุไว้ในหนังสื อยินยอมฉบับนี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นภาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ
ข้ อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงสังกัดงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นนั้นให้มีผลต่อไป
ข้ อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อ
ฉบับนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ………………………………………ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(…………………………………………..)

คุณสมบัติ สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสมทบตามข้ อบังคับ สอ.สร.รฟท.
สร.รฟท.
ข้ อ 31 ทวิ สมำชิกสมทบของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
คุณสมบัติของสมำชิ กสมทบ
(1)
(2)
(3)
(4)

เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเลื่อมใสศรัทธาในอุดมการณ์
เป็ นผูม้ ีความประพฤติอยูใ่ นศีลธรรมอันดี และมีนิสยั ดีงามชอบช่วยเหลือสังคม
ไม่เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั สมาชิก หรื อเป็ นบุคคลในองค์กร หรื อ
หน่วยงาน ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ หรื อเป็ นบุคคลที่
อาศัยหรื อประกอบอาชีพอยูใ่ นพื้นที่ หรื อพื้นที่ใกล้เคียง ตามคุณสมบัติในการรับสมาชิกที่
กาหนดในข้อบังคับ แต่ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์

กำรเข้ ำเป็ นสมำชิก
ผูส้ มัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบ จะต้อ งยื่ น ใบสมัค รตามแบบที่ ส หกรณ์ กาหนดไว้ เมื่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการได้พิจารณาปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ ทั้งเป็ นการสมควรก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบได้ และ
ให้ผูส้ มัครชาระค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้าและค่าหุ ้นตามจานวนที่ จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิ กสมทบให้ที่
ประชุมใหญ่คราวต่อไปทราบ

ค่ ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิ บบาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออกจากสหกรณ์
วิกลจริ ต
ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สิ ทธิและหน้ ำทีใ่ นฐำนะสมำชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ มีหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก เฉพาะในส่ วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์รวมทั้งให้สิทธิ ใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ได้ไม่เกิน 50,000 หุน้ หรื อไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
(2) สามารถเพิ่มหุน้ ได้ไม่เกินปี ละ 10,000 หุน้ หรื อไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(3) ฝากเงินได้ประเภทเงินฝากประจา และหรื อประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และหรื อ
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(4) การให้กเู้ งินสามัญ และกูเ้ งินฉุ กเฉิ นสมาชิกกูเ้ งินสามัญ และกูเ้ งินฉุ กเฉิ น ในทุนเรื อนหุน้ รวม
กับเงินฝาก ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บห้า
(5) การให้กเู้ งินพิเศษ สมาชิกกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรร โดยใช้ทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บห้า

