
        
 
 

 
 
                  

 เลขทะเบียนที…่……………………… 
 

ใบสมคัรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย   จ ากดั 

 

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

 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย   จ ากดั 
 
ข 
  

(ระบุค าน าหนา้นาม)   นาย  นาง   นางสาว   อ่ืนๆ..………………………………..…………………… 
ช่ือ – สกลุ (ตวับรรจง)……………………………………..………… อาย…ุ…..ปี  วนั/เดือน/ปี เกิด………………….…. 
ช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา ................................................................................. 
ศาสนา…………………………………………….………. สญัชาติ......................................................................................  
บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรประจ าตวัพนกังาน เลขท่ี                      
วนั/เดือน/ปี  ท่ีออกบตัร  วนัท่ี………………..…………..…….   วนัท่ีบตัรหมดอายุ วนัท่ี……….……………………….    
สถานภาพ         โสด          สมรส       หย่า        หมา้ย     จ านวนบุตร…….……คน    ช่ือ – สกุล  คู่สมรส         
(ตวับรรจง )……………………..………………………………………………………………. บตัรประจ าตวัประชาชน /                 
บตัรประจ าตวัพนกังาน เลขท่ี                เบอร์โทรศพัท.์............................. 

 

 
ช่ื อ ห น่ ว ย ง า น ….………………………..………….………..………………………..เ ล ข ท่ี ………………

อาคาร…………………….…………  ต าแหน่ง……………………………....………รหสัต าแหน่ง         
อัตราเงินเดือน…………………………………..บาท (……………………………………………………………………)
เลขประจ าตวั ทสค.           ตอน ………………………………………..……………………….
แขวง……………………………………..……………….กอง………………………………………………………………
ศูนย…์…………………………...………………….ฝ่าย…………………………………….……….รหสัฝ่าย       
(โปรดระบุสาขากรณีท างานอยูใ่นส่วนภูมิภาค)…………………………………………………………………..  

เขา้ท างานใน (ช่ือสถานท่ีท างาน)……………………...……………………..  เม่ือ……………………………….. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………..……………………………..………………….ต่อ………...………... 

 

(ใบสมคัรฉบบัน้ีเร่ิมใช ้ตั้งแต่ วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป) 
 

ค าเตือน    โปรดกรอกขอ้ความตามรายการท่ี
ก าหนดให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง  และแนบ
เอกสารประกอบการสมคัร  พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  เพื่อ
สิทธิประโยชน์ของท่านเอง  

ข้อมูลส่วนตัว 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน 

 

สมาชิกสหภาพฯ เลขทะเบียนท่ี……………. 
ลงช่ือผูรั้บสมคัร...………………………….. 
วนัท่ีรับ
สมคัร……………………………….. 
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บา้นเลขท่ี………..…….หมู่บา้น / อพาร์ทเมน้ท์………………………………….……………หมู่ท่ี……………...

ซอย………………………………ถนน……………………………………..…….ต าบล /แขวง……..………………….
อ าเภอ / เขต……………………….……..จงัหวดั…………………………….….…….รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์  บา้น ….…………….………………..…….….โทรศพัทมื์อถือ…...……………………………………... 
 

 
 
บา้นเลขท่ี………..… หมู่บา้น / อพาร์ทเมน้ท…์…………………...…………………………หมู่ท่ี……..………...

ซอย……………………………… ถนน……………………………………. ต าบล/แขวง……...…………...…………….
อ าเภอ / เขต……………………….…….. จงัหวดั…………………………………….รหสัไปรษณีย ์      
โทรศพัทบ์า้น …..…………….…………………....….………โทรศพัทมื์อถือ……….………….…….……………….. 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯโดยตลอดแลว้  และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ 
ทุกประการ    จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั    
และขอใหข้อ้มูลและรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อ   1.   ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย       เป็นพนกังานการรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย   กรณีมิไดเ้ป็นพนกังานการรถไฟฯ โปรดระบุช่ือหน่วยงาน……………………………………….…………..
ปัจจุบนัไดรั้บเงินเดือนๆ ละ…………..…………..……..บาท   (…………….…………………..….………………….…..)  

 

 ข้อ   2.   ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อ่ืนซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเป็นอยา่งเดียวกนั 

 

 ข้อ   3.   ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกในชั้นน้ี    ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอตัรา
เดือนละ…………………..บาท  ( ………………………………………………..)  มูลค่าหุน้ละ  10    บาท 

 

 ข้อ   4.   ขา้พเจา้ขอแสดงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยู ่  ดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ช่ือและส านกังานเจา้หน้ี………………………………...………….………………….วนั / เดือน / ปี             
ท่ีเป็นหน้ี……………………..…………… จ านวนหน้ีสิน……….……..……………บาท   อตัราดอกเบ้ีย..……..…ต่อปี  
หน้ีคงเหลือ………….……………บาท  หลกัทรัพยค์  ้าประกนั……………………………………………………………… 
  (2)   ช่ือและส านกังานเจา้หน้ี…………………………………………….……………….วนั / เดือน / ปี   
ท่ีเป็นหน้ี…………..……………………… จ านวนหน้ีสิน……….……………..……บาท   อตัราดอกเบ้ีย..……….…ต่อปี
หน้ีคงเหลือ………….……………บาท  หลกัทรัพยค์  ้าประกนั…………………………………...…….……….…………... 

(3) หมายศาล / หมายเลขคดีแดงท่ี………………………..………….…………………...………..……. 
(4)   หน้ีสินอ่ืนๆ……………………...………...………………………………………..……..…….……  

  
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 

ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
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ข้อ    5.  เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ     ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย    หรือนายจา้ง

ของขา้พเจา้   หกัเงินไดร้ายเดือนทุกประเภทของขา้พเจา้  รวมถึงเงินบ านาญ  หรือเงินสงเคราะห์รายเดือน  เพ่ือช าระเป็นเงิน
ค่าหุน้รายเดือนหรือเงินงวดช าระหน้ีเตม็จ านวน    ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ์ฯ    โดยการหกัเงินไดร้ายเดือน   ณ   ท่ี
จ่าย    เพ่ือส่งใหส้หกรณ์ฯ   และจะไม่กระท าการโดยวิธีใดๆ  อนัเป็นการเพิกถอน   หรือระงบัในความตกลงยินยอมท่ีใหไ้ว ้

 

 ข้อ   6.  ขา้พเจา้สญัญาวา่    เม่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเม่ือ
ไดข้ึ้นทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯแลว้      ขา้พเจา้ตอ้งลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก    ทั้งตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าหุน้
แรกเขา้    ตามขอ้บงัคบั   ระเบียบ    และมติท่ีประชุมสหกรณ์ฯ ใหเ้สร็จภายในวนัเวลาท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด    และขา้พเจา้จะ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั    ระเบียบ     ประกาศ   และมติท่ีประชุมของสหกรณ์ฯ  ทุกประการ 
 

 ข้อ   7.   อตัราการถือหุน้รายเดือน   ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินไดร้ายเดือนตามระเบียบ  ว่าดว้ย  หุ้น  
ตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนด  ในกรณีท่ีเงินเดือนของขา้พเจา้เพ่ิมสูงข้ึน  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯหกัเงินไดร้ายเดือนเพ่ือซ้ือ
หุน้เพ่ิมตามอตัราเงินเดือนของขา้พเจา้  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  และเม่ือขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะถือหุน้สูงกว่าอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ฯ    ขา้พเจา้จะแจง้ความประสงค์มาท่ีสหกรณ์ฯ    และจะซ้ือไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 
 

 ข้อ   8.   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่   ขอ้ความทั้งหมดขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

             ลงช่ือ …….…………………………………….. 
(…………………………………………..) 

ผูส้มคัร 
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หนังสือยนิยอมให้หักเงินเพ่ือช าระค่าหุ้น   หรือช าระหนี ้  หรือเงินอ่ืนใดทีผู้่สมคัรสมาชิกต้องรับผดิ 
 
 

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

  

 ขา้พเจา้ (ช่ือ-สกลุ ตวับรรจง)………………………………………………..…………….…..………...… อาย…ุ.…....…ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน                             ต าแหน่ง……..……………...…..….…. 
……………….………………….…………หมวด………………….………...………….แผนก………………….…………………
กอง……………………….……………….….ฝ่าย……………………..…………………...…….…………..ไดรั้บเงินเดือน / ค่าจา้ง  
เดือนละ…………….……………….………บาท  (………………………………………………………………………………….) 
 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ี    ขา้พเจา้ยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย   หรือนายจา้ง    หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน    
หกัเงินเดือนเดือนสุดทา้ย    เงินบ าเหน็จ   เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว    เงินบ านาญ    เงินสงเคราะห์รายเดือน     เงินชดเชย   เงินสะสม     
เงินค่าล่วงเวลา   เงินค่าท างานในวนัหยดุ   เงินสงเคราะห์แก่ทายาท   เงินตอบแทน   หรือเงินอ่ืนใดดงักล่าวขา้งตน้  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิ
ไดรั้บ    น าส่งใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  เพ่ือช าระค่าหุน้   ช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้กูด้ว้ยตนเอง  หรือช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบในฐานะผูค้  ้ า
ประกนั   ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ  1.  ยนิยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย    หรือนายจา้ง    หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน    หักเงินเดือน   ค่าจา้ง  
เงินเดือนเดือนสุดทา้ย    เงินบ าเหน็จ   เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว    เงินบ านาญ     เงินสงเคราะห์รายเดือน   เงินชดเชย    เงินสะสม    
เงินค่าล่วงเวลา   เงินค่าท างานในวนัหยดุ   เงินสงเคราะห์แก่ทายาท   เงินค่าตอบแทน   หรือเงินอ่ืนใด     ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย    หรือนายจา้ง   ทั้ งปัจจุบนัและอนาคต   ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯไดแ้จง้ให้ทราบในแต่ละเดือน   และส่ง
ช าระหน้ี   ช าระค่าหุน้   หรือช าระเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ์ฯ   แลว้แต่กรณี 
 ข้อ  2.  กรณีขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวใน  ขอ้  1.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย   
หักเงินเดือน    ค่าจา้ง   เงินเดือนเดือนสุดทา้ย    เงินบ าเหน็จ    เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว    เงินบ านาญ     เงินสงเคราะห์รายเดือน     
เงินชดเชย     เงินสะสม     เงินค่าล่วงเวลา    เงินค่าท างานในวนัหยดุ   เงินสงเคราะห์แก่ทายาท    เงินค่าตอบแทน   หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากการรถไฟฯ   หรือจากนายจา้ง   เพ่ือช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ์ฯ จนครบถว้น 
 ข้อ  3.  การหกัเงินไม่วา่กรณีใดตาม ขอ้  2 . ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ฯ ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ข้อ  4.  หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินค่าหุน้  ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือยินยอมฉบบัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญา
วา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ี  ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกวา่ขา้พเจา้จะพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ฯ 
 ข้อ  5.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงสงักดังานท่ีปฏิบติัอยู ่     ความยนิยอมดงักล่าวขา้งตน้นั้นใหมี้ผลต่อไปในการส่ง
เงินช าระหน้ี    ช าระค่าหุน้    หรือช าระเงินอ่ืนใดใหแ้ก่สหกรณ์ฯ 
 ข้อ  6.  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ี   ท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง   และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือ
ฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้    ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ    จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

ลงช่ือ………………………………………ผูใ้หค้  ายนิยอม 
               (…………………………………………..) 

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

           ลงช่ือ………………………………………พยาน      
              (…………………………………………..) 
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หนังสือให้ความยนิยอมของคู่สมรสผู้สมัครเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 

 

เขียนท่ี…………………………………… 

 

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

 ขา้พเจา้  (ช่ือ-สกุล คู่สมรสผูส้มคัร ตวับรรจง)………………………………………….…………………………
ยินยอมให ้(ช่ือ-สกุล  ของผูส้มคัร  ตวับรรจง)…………………………………………….…………………...……..สมาชิก
เลขทะเบียนท่ี………………………… ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขา้พเจา้    ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้   
และคู่สมรสท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  ทั้งท่ีไดท้ าไวแ้ลว้  หรือ
ท่ีจะท าข้ึนในอนาคตภายหนา้ไดต้ลอดไป   จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ ฯ 
 

   ลงช่ือ…………………………….……………..คู่สมรสผูใ้หค้วามยินยอม 
                                               (…………………………………………….) 
 

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

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

หมายเหตุ   พยานเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
      ผูส้มคัรตอ้งแนบเอกสารใหค้รบถว้นตามรายการต่อไปน้ี  มาพร้อมกบัใบสมคัร 
      1. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟ ฯ   หนา้ – หลงั   
      2. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีบา้นเลขท่ีและช่ือผูส้มคัร 
      3. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน   เดือนสุดทา้ย 
      4. ส าเนาทะเบียนสมรส 
      5. ส าเนาบตัรประจ าตวัครอบครัวของคู่สมรส  ท่ีออกโดยการรถไฟฯ  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ 
                        ส าเนาบตัรประชาชน  เอกสารขอ้  1 – 4   ใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
      6.  ส าเนาหนา้บญัชีประเภทออมทรัพย ์ของธนาคารกรุงไทย  กรุงเทพ หรือทหารไทย (ใชส้ าหรับรับเงินปันผล) 
                   7. ค่าหุน้แรกเขา้ไม่ต ่ากวา่   10   บาท   และค่าธรรมเนียมแรกเขา้   50   บาท 

 

ข้อควรทราบ   1. สมาชิกทีเ่คยลาออกแล้วคร้ังที่ 1 จะสมัครใหม่ได้ ต้องครบ 6 เดือน นับจากวันลาออก และต้องเสียค่าธรรมเนียม

พเิศษ   500   บาท 
                          2. สมาชิกทีเ่คยลาออกแล้วคร้ังที ่ 2 หรือเกนิกว่า 2 คร้ังขึน้ไป จะสมคัรใหม่ได้ ต้องครบ 1 ปี 6 เดือน นับจากวนั
ลาออก และต้องเสียค่าธรรมเนียมพเิศษ 1,000 บาท 
                        ค่าธรรมเนียมพเิศษให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ จะเรียกคืนไม่ได้ 
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ทะเบียนสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย   จ ากดั 

 
 

 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล ตัวบรรจง)…………………………...…………….………..……………………………….…
อาย…ุ………ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………………. เขา้เป็นสมาชิกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ในการประชุม  ชุดท่ี…….….  คร้ังท่ี………..……..…. วนัท่ี…….…...เดือน…………………………..พ.ศ……………….. 
 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั    ระเบียบ    และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ   จึงไดล้ง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
                                                     ณ    วนัท่ี………………………………………… 

 
            ลายมือช่ือสมาชิก……………………………………………… 

        ลายมือช่ือพยาน…….…………………………………………. 
ลายมือช่ือพยาน…………..……..……………………………... 

 

รายการต าแหน่งและสังกดั 

วนั/เดือน/ปี ต าแหน่งและสังกดั หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

    

    

    

    

    

    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ถือหุน้รายเดือน  เดือนแรก  วนัท่ี………………เดือน…………………….………………….พ.ศ……………………..….. 
จ านวนหุน้……………….หุน้ เป็นเงินจ านวน………………….………บาท  (…………………………………………….) 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผูรั้บ 
เจา้หนา้ท่ี 

…………../……………….…………./……………….. 



 7 

                                                                         

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

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

 

 ขา้พเจา้ (ช่ือ-สกุล ตวับรรจง)……………………………………………………..…………..... อายุ……...…..ปี      
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……..………...... 
อยู่บา้นเลขท่ี…..….…ถนน……………………………..………….ต าบล / แขวง…………………………..…..…………
อ าเภอ/เขต……..………………….……….…จงัหวดั…………….….……….…………รหสัไปรษณีย…์…..……….….…
โทรศพัท…์………………………………………….………… ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์วด้งัน้ี 

 

 ขอ้  1.  หากขา้พเจา้ถึงแก่กรรม ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั    
จ่ายเงินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ขณะน้ีและจะมีข้ึนภายหนา้ใหแ้ก่ 
 

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

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

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

(4) ช่ือ – สกลุ  ตวับรรจง …………………...…………………………………………อาย…ุ.….…….ปี 
อาชีพ……………………………………..อยู่บา้นเลขท่ี……..…….ซอย………….………..ถนน……………..…………...
ต าบล/แขวง…………………….…..………อ าเภอ/เขต………………..……..………… จงัหวดั …………………..……… 
โทรศพัท…์…………………………………………………..….จ านวนร้อยละ……………………..……………………… 
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ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาไวด้ว้ยวา่ ถา้ขา้พเจา้จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดในหนงัสือตั้งผูรั้บโอน
ประโยชน์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้จะท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัใหม่ มามอบใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ยึดถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าในขณะท่ีขา้พเจา้แสดงเจตนาท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์น้ี ขา้พเจา้ไดก้ระท าในขณะมี
สติสัมปชญัญะสมบูรณ์ ไม่ฟ่ันเฟือนหรือวิกลจริต หรือถูกบงัคบัขู่เข็ญแต่ประการใด มีความสามารถตามกฎหมายและมี
พยานรู้เห็น 2 คน ซ่ึงอยู่พร้อมกนัในขณะท่ีขา้พเจา้ท าหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ี และไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 
 

                        ( ลงช่ือ )………………………………………….... ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน ์
                  (……………………………………………) 

          เลขทะเบียนสมาชิกท่ี………………………  

 

           ( ลงช่ือ )………………….…………………………พยาน 
          (…………………………………………….) 
          เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……………………… 

 

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

          เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……………………… 

 

           ( ลงช่ือ )……………………….……….………..….ผูเ้ขียนหรือผูพิ้มพ ์
                       (…………………………….……….…….) 

 
ข้อควรทราบ 

    การท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
1. บุคคลต่อไปน้ีจะเป็นพยานในการท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์ม่ได ้   

(1) ผูซ่ึ้งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลสัง่ใหเ้ป็นผูเ้สมือนไร้ความสามารถ  
(3) บุคคลท่ีหูหนวก   เป็นใบ ้   หรือจกัษุบอดทั้งสองขา้ง 

2. ผูเ้ขียน   หรือคู่สมรสของผูเ้ขียน  (กรณีผูเ้ขียนไม่ใช่ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์)  หรือพยานในหนงัสือตั้ง          
ผูรั้บโอนประโยชน ์   จะเป็นผูรั้บทรัพยต์ามหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์ม่ได ้

3. เม่ือมีการ  ขดู   ลบ   ตก   เติม  หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยา่งอ่ืนซ่ึงหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนน์ั้น     ยอ่มไม่สมบูรณ์   
เวน้แต่ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนจ์ะไดล้งลายมือช่ือก ากบั 
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อตัราการถือหุ้นรายเดือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 
 

เงินเดือน   
( บาท ) 

ถือหุ้นรายเดือน  
 ( หุ้น ) 

อตัราถือหุ้นรายเดือน  
( 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        หุน้ 
               60        หุน้ 
               70        หุน้                     
               80        หุน้ 
               90        หุน้ 
              100       หุน้ 
              110       หุน้ 
              120       หุน้ 
              130       หุน้    
              140      หุน้ 

     150      หุน้ 
      160      หุน้ 
      170      หุน้ 

               180 หุน้ 
       190       หุน้ 
       210       หุน้ 
       230       หุน้ 
       250       หุน้ 
       270       หุน้ 

 290      หุน้ 
 310       หุน้ 

 

                     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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อตัราการถือหุ้นรายเดือน  
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 

เงินเดือน   
( บาท ) 

ถือหุ้นรายเดือน  
 ( หุ้น ) 

อตัราถือหุ้นรายเดือน  
( 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  ขึน้ไป  

                
               320        หุน้ 
               340        หุน้ 
               360        หุน้                 

                 380        หุน้ 
                 400        หุน้ 
               410        หุน้ 
               430        หุน้ 
               450        หุน้ 

    

    3,200  บาท 
                     3,400   บาท 
                     3,600   บาท 
                     3,800   บาท 
                     4,000   บาท                                
                     4,100   บาท 

                     4,300   บาท 
                     4,500   บาท 

 
 

หมายเหตุ  เร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 01 กนัยายน พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 
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SRUSCT WEB ONLINE 

ช่ือ-นามสกลุ ................................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................. 

Line ID : ................................................ E-Mail : ........................................................... 

 ส าหรับ สมาชิกใหม่ท่ีผ่านการอนุมัติการเป็นสมาชิกจากมติท่ีประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. 
เรียบร้อยแลว้นั้น ต้องสมคัรเขา้ใชง้านระบบ SRUSCT WEB ONLINE ท่ี www.srusct.or.th เพ่ือสิทธิประโยชน์และ
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี ผู้รับผลประโยชน์ , ทุนเรือนหุ้น , เงินกู้  , เงินฝาก , ภาระค ้าประกัน , พิมพ์ใบเสร็จ , 
ปันผลและเฉลี่ยคืน , ยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี ้เงินฝาก ประจ าปี ทั้งน้ีจะมีขอ้ความแจง้เลขทะเบียนสมาชิกและขั้นตอน
การสมคัรส่งไปยงั LINE หรือ E-MAIL ตามท่ีท่านแจง้ไว ้ เพ่ือท่านด าเนินการสมคัรเขา้ใชง้าน SRUSCT WEB ONLINE 
ต่อไป 
 

ขั้นตอนสมัคร SRUSCT WEB ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่ใช้การสมคัร SRUSCT WEB ONLINE ดงันี ้1. ทะเบียนสมาชิก  2. รหสับตัรประชาชน  3.เบอร์โทรศพัท ์
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 

ทะเบียนสมาชิก.......................... 


