
  

 

ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

เขยีนท.ี................................................................. 

วนัท.ี............เดอืน.................................พ.ศ............... 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สกุล....................................................

ตงับา้นเรอืนอยู่เลขท.ี....................หมู.่.............ถนน......................ตําบล.........................อําเภอ..........................

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์............................โทรศพัทม์อืถอื............................................... 

ไดร้บัทราบขอ้ความในข้อบงัคบัสหกรณ์โดยตลอดแลว้และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ จงึได้สมคัรเข้า

เป็นสมาชกิของสหกรณ์ฯ และขอใหถ้อ้ยคาํเป็นหลกัฐานต่อไปนี ดงันี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้เกดิวนัท.ี.................เดอืน......................................พ.ศ......................อายุ......................ปี 

เลขทบีตัรประจาํตวัประชาชน...................................................ออกโดย.........................จงัหวดั...........................

วนัออกบตัร.........................................วนัหมดอายุ.............................................หมูโ่ลหติ...................................

ชอืบดิา..........................................................................ชอืมารดา....................................................................... 

สถานภาพ  โสด       สมรส      หย่ารา้ง      หมา้ย จํานวนบตุร.....................................คน 

ชอืคูส่มรส(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................หมายเลขสมาชกิ.................................

เกดิวนัท.ี................................อาชพี.........................................................รายได.้..............................บาท/ เดอืน 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นพนักงานบรษิทัไทยเรยอน จํากดั(มหาชน) ตงัแต่วนัท.ี.......เดอืน..................พ.ศ..........

หมายเลขบตัรลงเวลา...................แผนก.........................................ตําแหน่งงาน..................................................

ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน(ไมร่วมคา่ครองชพี).............................บาท และได้รบัคา่ครองชพีเดอืนละ.....................บาท  

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้มไิด้เป็นสมาชิกสหกรณอ์นื ซงึมวีตัถปุระสงคใ์นการกูย้มืเงนิ 

 ขอ้ 4. หากขา้พเจา้ได้เขา้เป็นสมาชกิ ข้าพเจา้ขอแสดงความจาํนงในการส่งค่าหุ้นรายเดอืนต่อสหกรณ์ฯ 

ในอตัราเดอืนละ........................................บาท อย่างน้อยต้องเป็นไปตามอตัราทกํีาหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ฯ 

ว่าด้วยหุ้นแต่ถ้าแสดงความจาํนงสงูกวา่อตัราทกํีาหนดไวก้ย่็อมเป็นการด ี(มลูคา่หุน้ละ 10 บาท) 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้แสดงรายการหนีสนิทงัหมด ซงึขา้พเจา้มอียู่ดงัต่อไปนี (แสดงข้อความรายละเอียดของแต่

ละรายคอืชอืสํานักงานของเจา้หนี วนัเป็นหนี จาํนวนหนีสนิตังแต่แรก อตัราดอกเบยีรอ้ยละต่อปี หลกัประกนัทใีห้

ไว ้จาํนวนเงนิตน้คงเหลอื จาํนวนดอกเบยีคา้งชําระ และเป็นหนีสนิรายการใดใหค้รบทุกรายการ) 

(1).......................................................................................................................................................... 

(2).......................................................................................................................................................... 

(3).......................................................................................................................................................... 

เอกสารประกอบใบสมคัร 

1. สําเนาบตัรประชาชน 2 ใบ 

2. สําเนาทะเบยีนบา้น 2 ใบ 

3. สําเนาบตัรพนักงาน 1 ใบ 

4. รปูถา่ย 1 นิว 1 รปู 

 
 
 

1 นิ ว 



ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชกิ ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิของสหกรณ์ฯ เพอืชําระหนี ซงึขา้พเจา้มอียู ่

แลว้ในขอ้ 5. นนั เป็นจาํนวนเงนิ...................................................................................................................บาท 

ในกรณทีมีหีนีสนิอยู่ แต่ไม่ประสงคจ์ะขอกูเ้พอืชําระหนสินินัน หรอืขอกู้น้อยกวา่จํานวนหนีสนิขา้พเจา้

ชแีจงเหตุผลดงัตอ่ไปน.ี....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าทีทีจ่าย

เงนิเดอืนของข้าพเจา้ โปรดหกัจาํนวนเงนิคา่หุ้นรายเดอืนและจํานวนเงนิงวดชําระหนี หรอืเงนิอนืๆ ใด ซงึข้าพเจา้

ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ นัน จากเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้เพอืสง่ต่อสหกรณ์ฯ ด้วย 

 ข้อ 8. หากข้าพเจา้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบรษิัทฯ หรือพน้สภาพการเป็นสมาชกิสภาพแรงงานฯ 

ข้าพเจ้ามหีนีสนิต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้หรอืผู้คําประกันก็ด ีข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรพัย์หักเงนิได้ทุก

ประการของขา้พเจา้ทมีสีทิธไิดร้บัจากบรษิทัฯ หรอืสหภาพแรงงานฯ หรอืตามข้อบงัคบัสหภาพแรงงานฯ หรอืระเบยีบ

ต่างๆ ของสหภาพแรงงานฯ สง่ต่อสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัคาํยนิยอมจากขา้พเจา้อกีครงัหนึง 

 ขอ้ 9. ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชกิจะปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบการ และมตขิองสหกรณ์ฯ ทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชอื...................................................................ผู้สมคัร 

      (..................................................................) 

 

ลงชอื...................................................................พยาน 

      (..................................................................) 

 

ลงชอื...................................................................พยาน 

      (..................................................................) 

 

 

 

 

 
 



 

หนังสือระบตุวัผู้รบัผลประโยชน์ 

เขยีนท.ี..................................................... 

วนัท.ี.............เดอืน..................................พ.ศ.............. 

 ขา้พเจา้.........................................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

หมายเลขสมาชกิ................................อยู่บา้นเลขท.ี.......................หมูท่.ี..................ถนน....................................

ซอย..........................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...............................จงัหวดั..................................

ขอแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บัผลประโยชน์ทขีา้พเจา้มสีทิธทิจีะไดร้บัจากสหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากดั โดยหนงัสอืฉบบันีว่า เมอืข้าพเจา้ถงึแกก่รรมในระหว่างเป็นสมาชกิสหกรณฯ์ นี ข้าพเจา้ประสงคใ์หส้หกรณ์ฯ 

จ่ายเงนิคา่หุน้รายเดอืน เงนิรบัฝาก เงนิปันผล เงนิเฉลยีคนื และผลประโยชน์อนืของข้าพเจา้ใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี 

คนละเท่าๆ กนั 

 1)..................................................................................................เกยีวข้องเป็น..................................... 

 2)..................................................................................................เกยีวข้องเป็น..................................... 

 3)..................................................................................................เกยีวข้องเป็น..................................... 

 กรณีทผีูร้บัผลประโยชน์บคุคลใดบุคคลหนึงถงึแก่กรรม ใหผ้ลประโยชน์นัน ตกกบัผูร้บัผลประโยชน์ทเีหลอื 

อยู่ในสว่นเท่าๆ กนั 

 อนึงผลประโยชน์นีให้ถอืว่าเป็นสทิธปิระโยชน์เฉพาะตวัของผูร้บัผลประโยชน์ และมใิหถ้อืว่าเป็นมรดกของ

ผูร้บัผลประโยชน์ 

 

(ลงชอื).....................................................ผูท้ําหนังสอื 

       (......................................................) 

 

(ลงชอื).....................................................พยาน  (ลงชอื).....................................................พยาน 

       (......................................................)         (......................................................) 

ตําแหน่ง....................................................  ตําแหน่ง.................................................... 

 

 
หมายเหต ุ 1. ถ้าผูทํ้าหนังสอืระบุตวัผูร้บัผลประโยชน์ประสงคจ์ะเพิกถอนหรอืเปลยีนแปลงผูร้บัโอนประโยชน์ทรีะบุไวต้้องทาํหนังสอื

แสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัผลประโยชน์ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดมิ 

2. ใหม้อบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัผลประโยชน์ไว ้ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากดั  

 



ตารางการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก 

เงินได้รายเดือน (รวมค่าครองชีพ) 
การกาํหนดหุ้นรายเดือน 

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน(บาท) 

เกนิกว่า   8,000 บาท     แต่ไม่เกนิ   9,000 บาท  70 700 

เกนิกว่า   9,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท  75 750 

เกนิกว่า 10,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 11,000 บาท  80 800 

เกนิกว่า 11,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 12,000 บาท  85 850 

เกนิกว่า 12,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 13,000 บาท  90 900 

เกนิกว่า 13,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 14,000 บาท  95 950 

เกนิกว่า 14,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท  100 1,000 

เกนิกว่า 15,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 16,000 บาท  110 1,100 

เกนิกว่า 16,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 17,000 บาท  120 1,200 

เกนิกว่า 17,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 18,000 บาท  130 1,300 

เกนิกว่า 18,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 19,000 บาท  140 1,400 

เกนิกว่า 19,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 20,000 บาท  150 1,500 

เกนิกว่า 20,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 22,000 บาท  160 1,600 

เกนิกว่า 22,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 24,000 บาท  170 1,700 

เกนิกว่า 24,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 26,000 บาท  180 1,800 

เกนิกว่า 26,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 28,000 บาท  190 1,900 

เกนิกว่า 28,000 บาท     แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท  200 2,000 

30,000 บาท     ขนึไป  210 2,100 

 

 


