
เลขที…่……………………………………
ผู้ รับ…….……………..จนท. สอ.สร.รฟท.
วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ…….. 

   ค ำเตือน    ผูส้มคัรกรอกขอ้ความตามรายการ 
  ท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัรน้ี  ดว้ยลายมือของตน 
  เองโดยถูกตอ้งและครบถว้น    เพ่ือสิทธิประ 
  โยชนข์องท่านเอง 

     

ใบสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ำกดั 

 
เขียนท่ี…………………………………… 

วนัท่ี……..เดือน……………………พ.ศ…………. 
      

เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว………………………………….………สถานท่ีท างาน………………………….. 
ต าแหน่ง…………………………..…..เลขท่ี…………ซอย…………………...……ถนน……………………………. 
ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต…………………………………..จงัหวดั……………………………
รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัท…์…………………………….รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน……………………บาท 
 ท่ีอยู่ปัจจุบนัเลขท่ี…………หมู่………ซอย……………………………ถนน……………………………….
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………………… 
รหสัไปรษณีย…์……………………………โทรศพัท…์……………………………………….. 
 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี…………หมู่…….ซอย………………………ถนน……..………………………
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั…………………………….. 
รหสัไปรษณีย…์……………………………โทรศพัท…์……………………………………….. 
ศำสนำ................................  สถำนภำพ    โสด     สมรส     หมา้ย  จ านวนบุตร………..………….คน   
ท่านเคยท างานการรถไฟฯหรือไม่     เคย ต าแหน่ง………………………....สังกดั…………………………

     ไม่เคย 
ท่ำนมีควำมสัมพันธ์ เกี่ ยว ข้องกับ   นาย /นาง /นางสาว……….…………………………………..…………….
ต าแหน่ง……………………..สังกดั……………………….กอง……………..…………ฝ่าย………..………………..
ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ทะเบียนเลขท่ี…………………….….. 
เก่ียวขอ้งเป็น   บิดา     มารดา     คู่สมรส     บุตร     อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………….……….…… 

 
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัโดยตลอดแลว้ และเห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอ

สมคัรเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  และขอให้
ถอ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้มีอายุ…………..…ปี  (เกิดวนัท่ี……….เดือน………....…….………..พ.ศ….……….)     
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี              
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ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 
  2.1  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  2.2  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  2.3 ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน 
  2.4  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีสหกรณ์เห็นสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้สัญญาวา่เม่ือคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสมทบและไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และค่าหุ้นให้กบัสหกรณ์ฯตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ให้เสร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะได้
ก าหนดใหช้ าระเงินดงักล่าวน้ี  
 ขอ้ 4. เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสมทบ จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ 
ทุกประการ 
 ขอ้ 5.    ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
            ลงช่ือ…………………………..………   ลงช่ือ…………………………………. 
       (…………………………………)                        (……………………..…………..) 
            ต าแหน่ง……………………………….         ผูส้มคัรสมาชิกสมทบ 
            เลขทะเบียนสมาชิก……………………  
                                      ผูรั้บรอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลงัจำกผู้สมคัรสมำชิกสมทบผ่ำนกำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ต้องช ำระค่ำธรรม 
เนียมแรกเข้ำ 50 บำท และซ้ือหุ้นได้ ตั้งแต่ 1,000 บำท สูงสุดไม่เกนิ 500,000 บำท (มูลค่ำหุ้น หุ้นละ 10 บำท) 

- กำรซ้ือหุ้นระหว่ำงปี ซ้ือหุ้นได้ไม่เกนิปีละ 100,000 บำท แต่ซ้ือหุ้นรวมกนัทั้งหมดได้ ไม่เกนิ 500,000 บำท  และ
หลงัจำกวนัประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี สมำชิกสมทบจะได้รับเงนิปันผลตำมมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
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หนังสือให้ควำมยนิยอมสำมี/ภรรยำของสมำชิกสมทบ 
สมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกดั 

 
        เขียนท่ี……………………………………..… 

      วนัท่ี………เดือน……………………..…..พ.ศ…………..... 
  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………....ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว………………. 
………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………….….ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค าท่ี
ไม่ไดใ้ชอ้อก)  ของขา้พเจา้ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้ และคู่สมรสท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ออม
ทรัพย ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ทั้งท่ีได้ท  าไวแ้ล้วและท่ีจะท าข้ึนในภายหน้าได้
ตลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกความยนิยอมน้ีเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ฯ 
 

ลงช่ือ………………………………………………สามี/ภรรยา ผูใ้หค้วามยนิยอม                  
          (…………………………………………….) 

 

  ลงช่ือ………………………………………………พยาน  
            (…………………………………………….) 
  เลขทะเบียนสมาชิก…………………………… 
 

  ลงช่ือ……………………………………………….พยาน  
            (…………………………………………….) 
  เลขทะเบียนสมาชิก…………………………… 
 

หมำยเหตุ   พยานควรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เดียวกนั 
  

เอกสำรทีผู้่สมัครต้องย่ืนพร้อมกบัใบสมัคร 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัร   

 2.    ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีบา้นเลขท่ีและช่ือผูส้มคัร 
 3.    ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของคู่สมรส  หนา้-หลงั 
5. ส าเนาสลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด (เฉพาะผูส้มคัรท่ีเป็นลูกจา้งการรถไฟฯ) 

        ตามขอ้1-5 ใหล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสาร 
 6.    ค่าหุน้แรกเขา้ไม่ต ่ากวา่ 1,000 บาท  และเพิ่มหุน้ไดไ้ม่เกินปีละ 100,000  บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
                       และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 50 บาท 
 7.    ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย 
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ทะเบียนสมำชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ำกดั 

 
 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อาย…ุ.…ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………... 
โดยเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม ชุดท่ี……..คร้ังท่ี……………….... 
วนัท่ี……..เดือน………………………พ.ศ……………… 
 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั   ระเบียบ   ประกาศและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
       ณ  วนัท่ี..………………………………………….. 
 
       ลงนาม…..………………….…………….สมาชิกสมทบ 

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

  
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่
ถือหุน้เดือนแรก วนัท่ี….…..เดือน………………………….พ.ศ……………  จ านวน ……………………….หุน้ 
จ านวนเงินค่าหุน้………………………บาท  (……………………………………………) (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
   
      ลงช่ือ……………………………………… 
       (………………………………………….)  

                 เจา้หนา้ท่ี 
                                ..……../…………../…………. 
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กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

     

เขียนท่ี……………………………………. 
       วนัท่ี…..…เดือน……………………….พ.ศ…………… 
 ขา้พเจา้ ช่ือ-สกลุ……………………………………………..………..อาย…ุ…………ปี  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ……..….....…อยูบ่า้นเลขท่ี……..……. 
ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………..……….………..………อ าเภอ/เขต……………………..………
จงัหวดั……………………..รหสัไปรษณีย…์………..……โทรศพัท…์……..……..……….ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์วด้งัน้ี 
 ขอ้ 1.  หากขา้พเจา้ถึงแก่กรรมให้สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  
จ่ายเงินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ขณะน้ีและจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้  ใหแ้ก่  

(1) ช่ือ-สกลุ……………………………………………….อาย…ุ……….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จงัหวดั…………………………..…..โทรศพัท…์……………………………… 
จ านวนร้อยละ ................................................. 

(2) ช่ือ-สกลุ……………………………………………….อาย…ุ……….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จงัหวดั…………………………..…..โทรศพัท…์……………………………… 
จ านวนร้อยละ ................................................. 

(3) ช่ือ-สกลุ……………………………………………….อาย…ุ……….ปี อาชีพ……………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………ซอย………….………………ถนน…………………..…….……ต าบล/แขวง…………………..
อ าเภอ/เขต……………………………….….จงัหวดั…………………………..…..โทรศพัท…์……………………………… 
จ านวนร้อยละ ................................................. 
 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาไวด้ว้ยว่า หากขา้พเจา้จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดในหนงัสือการตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์  โดยท าหนงัสือการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัใหม่ข้ึน  ขา้พเจา้จะมอบหนงัสือฉบบัใหม่นั้นให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั   ยึดถือไว ้
 ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ในขณะท่ีขา้พเจา้แสดงเจตนาท าหนังสือการตั้ งผูรั้บโอนประโยชน์น้ี ไดก้ระท าในขณะมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์  ไม่ฟ่ันเฟือนหรือวิกลจริตหรือถูกบงัคบัขู่เข็ญแต่ประการใด  มีความสามารถตามกฎหมายและมี
พยานรู้เห็น 2  คน  ซ่ึงอยูพ่ร้อมกนัและลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือในขณะท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์น้ี  จึงลงนามไว้
เป็นส าคญั 
   (ลงนาม)…………………………………………..สมาชิกสมทบ 

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

                                                         เลขทะเบียนสมาชิก……………………… 
     (ลงนาม)…………………………………………..ผูเ้ขียนหรือผูพิ้มพ ์

                (……………….………………….………) 



  
 

 
 
 
 
 
 

         

ข้อ  48  คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   
(2) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสญัชาติไทย 
(3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ของสมาชิก หรือนกัศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 

กำรเข้ำเป็นสมำชิก 
           ผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้ เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพิ้จารณาปรากฏว่ามีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งเป็นการสมควรก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และ
ให้ผูส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้นแลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกสมทบให้ท่ี
ประชุมใหญ่คราวต่อไปทราบ 
 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ใหแ้ก่สหกรณ์คนละหา้สิบบาท  ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้น้ี ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ   สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามค าสัง่ศาล 
(4) วิกลจริต 
(5) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(6) พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
(7) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สิทธิและหน้ำทีใ่นฐำนะสมำชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบ มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัสมาชิก เฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์รวมทั้งใหสิ้ทธิใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) ถือหุน้ไดไ้ม่เกิน 50,000 หุน้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 
(2) สามารถเพ่ิมหุน้ไดไ้ม่เกินปีละ 10,000 หุน้ หรือไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
(3) ฝากเงินไดป้ระเภทเงินฝากประจ า  และหรือประเภทเงินฝากออมทรัพย ์และหรือ 

ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 
(4) การใหกู้เ้งินสามญั และกูเ้งินฉุกเฉินสมาชิกกูเ้งินสามญั และกูเ้งินฉุกเฉิน ในทุนเรือนหุน้รวม 

กบัเงินฝาก ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ไดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบหา้ 
(5) การใหกู้เ้งินพิเศษ สมาชิกกูเ้งินพิเศษ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ซ้ืออสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน 

พร้อมส่ิงปลูกสร้างใหม่ในโครงการบา้นจดัสรร โดยใชทุ้นเรือนหุน้รวมกบัเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ไดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบหา้ 
    

คุณสมบตั ิสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ สอ.สร.รฟท.
สร.รฟท. 


