เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
3. สําเนาบัตรพนักงาน 1 ใบ
4. รูปถ่าย 1 นิว 1 รูป

1 นิ ว

ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เขียนที..................................................................
วันที..............เดือน......................................พ.ศ.................
เรียน คณะกรรมการดําเนิ นการ สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สกุล....................................................
ตังบ้านเรือนอยู่เลขที.....................หมู.่ .............ถนน......................ตําบล.........................อําเภอ..........................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์มอื ถือ...............................................
ได้รบั ทราบข้อความในข้อบังคับสหกรณ์โดยตลอดแล้วและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงได้สมัครเข้า
เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐานต่อไปนี ดังนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ......................ปี (เกิดวันที................เดือน...................................พ.ศ.....................)
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที...................................................ออกโดย.........................จังหวัด...........................
วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ.............................................หมูโ่ ลหิต...................................
ชือบิดา..........................................................................ชือมารดา.......................................................................
สถานภาพ
 โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย จํานวนบุตร.....................................คน
ชือคูส่ มรส(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................หมายเลขสมาชิก.................................
เกิดวันที.................................อาชีพ.........................................................รายได้...............................บาท/ เดือน
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ นพนักงานบริษทั ไทยเรยอน จํากัด(มหาชน) ตังแต่วนั ที........เดือน..................พ.ศ..........
หมายเลขบัตรลงเวลา.......................แผนก.....................................ตําแหน่ งงาน..................................................
ได้รบั เงินได้รายเดือน........................................บาท และได้รบั ค่าครองชีพเดือนละ........................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์อนื ซึงมีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
ข้อ 4. หากข้าพเจ้าได้เข้าเป็ นสมาชิก ข้า พเจ้า ขอแสดงความจํานงในการส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อ สหกรณ์ฯ
ในอัตราเดือนละ......................................................บาท อย่า งน้ อยต้อ งเป็ นไปตามอัต ราทีกํ าหนดไว้ในระเบีย บ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุน้ แต่ถา้ แสดงความจํานงสูงกว่าอัตราทีกําหนดไว้กย็ ่อมเป็ นการดี (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ข้อ 5. ข้าพเจ้าแสดงรายการหนีสินทังหมด ซึงข้าพเจ้ามีอยู่ดงั ต่อไปนี (แสดงข้อความรายละเอียดของแต่
ละรายคือชือสํานักงานของเจ้าหนี วันเป็ นหนี จํานวนหนีสินตังแต่แรก อัตราดอกเบียร้อยละต่อปี หลักประกันทีให้
ไว้ จํานวนเงินต้นคงเหลือ จํานวนดอกเบียค้างชําระ และเป็ นหนีสินรายการใดให้ครบทุกรายการ)
(1)..........................................................................................................................................................
(2)..........................................................................................................................................................
(3)..........................................................................................................................................................

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ เพือชําระหนี ซึงข้าพเจ้ามีอยู่
แล้วในข้อ 5. นัน เป็ นจํานวนเงิน...................................................................................................................บาท
ในกรณีทมีี หนีสินอยู่ แต่ไม่ประสงค์จะขอกูเ้ พือชําระหนิสินนัน หรือขอกู้น้อยกว่าจํานวนหนีสินข้าพเจ้า
ชีแจงเหตุผลดังต่อไปนี........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อ 7. หากข้าพเจ้า ได้ เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้า ยิน ยอมและขอร้อ งให้ผู้บังคับบัญชาหรือ เจ้า หน้ าทีทีจ่า ย
เงินเดือนของข้าพเจ้า เมือได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจํานวนเงินวงด
ชําระหนี ซึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นัน จากเงินทีได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพือส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริษ ทั ฯ หรือพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกสภาพแรงงานฯ
ข้าพเจ้ามีหนีสินต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กหู้ รือผูค้ ําประกันก็ด ี ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ฯ หรือสหภาพแรงงานฯ หัก
เงินได้ทุกประการของข้าพเจ้าทีมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ หรือสหภาพแรงงานฯ หรือตามข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ
หรือระเบียบต่างๆ ของสหภาพแรงงานฯ ส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้โดยไม่ตอ้ งได้รรั บคํายินยอมจากข้าพเจ้าอีก
ครังหนึง
ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ

ลงชือ...................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
ลงชือ...................................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชือ...................................................................พยาน
(..................................................................)

หนังสือระบุตวั ผู้รบั ผลประโยชน์
เขียนที......................................................
วันที..............เดือน..................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.........................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
เลขทะเบียนที..........................อยู่บา้ นเลขที..................หมูท่ .............ถนน.........................ซอย...........................
ี
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................................
ขอแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั ผลประโยชน์ทข้ี าพเจ้ามีสทิ ธิทจะได้
ี รบั จากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากัด โดยหนังสือฉบับนีว่า เมือข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ นี ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ฯ
จ่ายเงินค่าหุน้ รายเดือน เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และผลประโยชน์อนของข้
ื
าพเจ้าให้แก่บคุ คลดังต่อไปนี
คนละเท่าๆ กัน
1...................................................................................................เกียวข้องเป็ น.....................................
2...................................................................................................เกียวข้องเป็ น.....................................
3...................................................................................................เกียวข้องเป็ น.....................................
กรณีทผูี ร้ บั ผลประโยชน์บคุ คลใดบุคคลหนึงถึงแก่กรรม ให้ผลประโยชน์นัน ตกกับผูร้ บั ผลประโยชน์ทเหลื
ี อ
อยู่ในส่วนเท่าๆ กัน
อนึงผลประโยชน์นีให้ถอื ว่าเป็ นสิทธิประโยชน์เฉพาะตัวของผูร้ บั ผลประโยชน์ และมิให้ถอื ว่าเป็ นมรดกของ
ผูร้ บั ผลประโยชน์
(ลงชือ).....................................................ผูท้ ําหนังสือ
(......................................................)
(ลงชือ).....................................................พยาน
(......................................................)
ตําแหน่ ง....................................................

(ลงชือ).....................................................พยาน
(......................................................)
ตําแหน่ ง....................................................

หมายเหตุ
1. ถ้าผูท้ ําหนังสือระบุตวั ผูร้ บั ผลประโยชน์ ประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลียนแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ทระบุ
ี ไว้ต้องทําหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั ผลประโยชน์ ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
2. ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั ผลประโยชน์ไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

ตารางการส่งเงิ นค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิ ก
เงิ นได้ รายเดือน

การกําหนดหุ้นรายเดือน
จํานวนหุ้น

จํานวนเงิ น(บาท)

เกินกว่า 8,000 บาท

แต่ไม่เกิน 9,000 บาท

70

700

เกินกว่า 9,000 บาท

แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

75

750

เกินกว่า 10,000 บาท

แต่ไม่เกิน 11,000 บาท

80

800

เกินกว่า 11,000 บาท

แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

85

850

เกินกว่า 12,000 บาท

แต่ไม่เกิน 13,000 บาท

90

900

เกินกว่า 13,000 บาท

แต่ไม่เกิน 14,000 บาท

95

950

เกินกว่า 14,000 บาท

แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

100

1,000

เกินกว่า 15,000 บาท

แต่ไม่เกิน 16,000 บาท

110

1,100

เกินกว่า 16,000 บาท

แต่ไม่เกิน 17,000 บาท

120

1,200

เกินกว่า 17,000 บาท

แต่ไม่เกิน 18,000 บาท

130

1,300

เกินกว่า 18,000 บาท

แต่ไม่เกิน 19,000 บาท

140

1,400

เกินกว่า 19,000 บาท

แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

150

1,500

เกินกว่า 20,000 บาท

แต่ไม่เกิน 22,000 บาท

160

1,600

เกินกว่า 22,000 บาท

แต่ไม่เกิน 24,000 บาท

170

1,700

เกินกว่า 24,000 บาท

แต่ไม่เกิน 26,000 บาท

180

1,8 00

เกินกว่า 26,000 บาท

แต่ไม่เกิน 28,000 บาท

190

1,900

เกินกว่า 28,000 บาท

แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

200

2,000

210

2,100

30,000 บาท

ขึนไป

