เอกสารเพิมเติมในการสมัครสมาชิกสมทบ
1.
2.
3.
4.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ
สําเนาทะเบียนบาน
รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป (ไมเกิน 1 นิ้ว)
สัญญาจาง คําสั่งจาง หรือหนังสือรับรองตําแหนง

สิ ทธิของสมาชิกสมทบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไดรับการยกเวนภาษีสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
ไดรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรารอยละ 1.50 – 3.75 % ตามประเภทเงินฝาก โดยไมเสียภาษี
การรับเงินปนผล สมาชิกไดรับเงินปนผลจากการถือหุนปละ 4.50 – 5.00 % ทุกสิ้นปบัญชีสหกรณ (ขึ้นอยูกับผล
ประกอบการในแตละปโดยอนุมัติที่ประชุมใหญ)
การรับเงินเฉลี่ยคืน สมาชิกที่ใชบริการเงินกูจะไดรับเงินเฉลี่ยคืนปละ 7.00 – 10.00 % ทุกสิ้นปบัญชีสหกรณ (ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับผลประกอบการในแตละป)
ในกรณีที่ตองใชเงินเรงดวนสามารถกูฉุกเฉินได (กูไดสูงสุด 2 เทาของอัตราเงินเดือน)
ไดรับการบริการทางวิชาการ เชนการใหความรูผานเอกสารสหกรณฯ เว็บไซต หรือจัดฝกอบรมอาชีพเสริม
ไดรับสวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บปวย (ครั้งละ 1,000.- บาท เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต 3 วันตอเนื่องขึ้นไป)
ไดรับสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิกสมทบที่ถึงแกกรรม รายละ 1,000.- บาท

สมาชิกสมทบไม่ มสี ิ ทธิ
1. ออกเสียงในที่ประชุมใหญ
2. สิทธิในการรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ
3. นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
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ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด

เลขทะเบียน..................

เขียนที..........................................................
วันที.......เดือน....................พ.ศ......................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
ข้าพเจ้า..................................................…………............. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที...................................................
ตังบ้านเรื อนอยู(่ ตามทะเบียนบ้ าน)เลขที .................. หมู่ท..............
ี
ถนน................................ ตําบล..................................... อําเภอ
........................................................จัง หวัด ............................................................... รหั ส ไปรษณี ย ์........................…...โทรศัพ ท์ที
บ้ า น ....................................ที อ ยู่ ปั จ จุ บั น เ ล ข ที ....................ตํ า บ ล ......................................อํ า เ ภ อ .........................จั ง ห วั ด
............................................................รหั ส ไปรษณี ย ์............................... โทรศัพ ท์ ที บ้า น.......................................... โทรศัพ ท์ ที
ทํา งาน.............................................โทรศัพ ท์มือ ถื อ............................................ได้ท ราบข้อ บังคับ และระเบี ยบของสหกรณ์ ออม
ทรั พย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ ฯ จึ งขอสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบและยินดีให้ถอ้ ยคําไว้เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้าอายุ...............ปี (เกิดวันที...............เดือน......................................พ.ศ......................)
ข้อ ข้าพเจ้าเป็ น
ลูกจ้างชัวคราว
อืน ๆ...................................................................
ตําแหน่ง.....................................……………................... สังกัด ..............................................มทร. ...............……….................
จังหวัด................…................... ..........ได้รับเงินได้รายเดือนเดือนละ..........................................บาท โดยรับเงินได้รายเดือน
(สถานทีเบิกจ่าย) ที.............................................................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่ งค่าหุ ้นต่อสหกรณ์ ฯ (มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ) ในอัตราเดือนละ.....……….........หุน้
เป็ นเงิน ................................. บาท (ตามตารางแสดงอัตรารายเดือน และการถือหุน้ ขันตําของสหกรณ์ฯ)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้ทราบสิ ท ธิ และหน้า ที ของสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ และระเบีย บที สหกรณ์ ฯ กําหนดแล้ว ข้าพเจ้า
ยอมรับและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสิ ทธิและหน้าทีนัน และยินดีให้ความร่ วมมือทุกประการ เพือการส่ งเสริ มอุดมการณ์สหกรณ์ฯ
ข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบและหาก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ เพือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็
ตาม ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ สหกรณ์ฯ กําหนดโดยเคร่ งครัด
ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือ นของ
ข้าพเจ้า เมือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ ฯ โปรดหักเงินจํา นวนเงิ นค่า หุ ้น และจํานวนเงิน งวดชํา ระหนี ซึ งข้าพเจ้า ต้อ งส่ ง ต่ อ
สหกรณ์ฯ นัน จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมือจ่าย เพือส่ งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
ข้อ 7 ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชือในทะเบียน
สมาชิกสมทบ พร้ อมสํ าเนาบั ตรข้ าราชการหรื อ บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้ าน ทังชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุน้
ประจําเดือนแรกต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ นภายในวันทีซึ งคณะกรรมการดําเนินการจะได้กาํ หนดการชําระจํานวนเงินดังกล่าว
ข้อ 8 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการทุก
ประการ
..............................................................................
(ลงชือผูส้ มัคร)

ตามมติทีประชุม ชุดที..............................................ครังที....................วันที.....................................................

www.scc.rmutt.at.th เอกสาร online 2560

เงินได้ รายเดือนและตารางแสดงอัตรา การถือหุ้นรายเดือนขันตําของสหกรณ์ฯ
เงินได้รายเดือน(บาท)
น้อยกว่า
, , , , , , , , , , , , เกินกว่า

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
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,
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การถือหุน้ รายเดือนใหม่(หุน้ /บาท)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/,
/,
/,
/,

หมายเหตุ

สมาชิ ก อ าจ แสดงความ
จํานงถือหุน้ รายเดือนสูงกว่า
ขันตําได้ในอัตราหุ ้นละ
บาท แต่ ไม่ ต้องเกิน ร้ อยละ
ของเงินได้รายเดือน

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที ..........................................................
วันที.......เดื อน....................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า.................................................................. ตําแหน่ง ..............................................สังกัด.......................................................
มทร........................................................... ขอรับรองว่า ตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความซึ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัคร
ข้างบนนี เป็ นความจริ งทุกประการ ทังผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของ สหกรณ์ฯ และสมควรให้เข้าเป็ น
สมาชิ กสมทบของสหกรณ์ฯ ได้
(ลงชื อ)...............................................
ผูร้ ับรอง
หนังสื อแสดงความยินยอมของสามี/ภรรยาของสมาชิ กสมทบสหกรณ์ ฯ
เขียนที ..........................................................
วันที.......เดื อน....................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า..................................................... ยินยอมให้............................................................. ซึ งเป็ นสามี /ภรรยาของข้าพเจ้า ทํานิ ติ
กรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้าและคูส่ มรส กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด ทังทีได้ทาํ ไว้แล้ว
และหรื อทีจะทําขึนในวันหนึ งวันใดในภายหน้า จนกว่าข้าพเจ้าบอกเลิกหนังสื อกับสหกรณ์ฯ
(ลงชื อ)...................................................................สามี/ภรรยา
(.............................................................)ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.......................................................)พยานหรื อผูร้ ับรอง
(.......................................................)พยานหรื อผูร้ ับรอง

*******************************************************************************************************
เสนอ ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที.........ประชุมครังที............เมือวันที....................................... ลงมติอนุมตั ิให้มีผลการเรี ยกเก็บเงินทุนเรื อน
หุน้ สมาชิกได้ตงแต่
ั งวดประจําเดือน........................................เป็ นต้นไป
...................................................หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
(................................................)
ได้แก้ไขรายการต่าง ๆ ในการรับสมัครสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว
.........................................หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและสิ นเชือ
(.................................................)
รับทราบ
..................................................ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
(..................................................)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด
ทะเบียนสมาชิกสมทบ
ชือ-สกุล (นาย-นาง-นางสาว)......................………………….….........อายุ..…….…...ปี ….........เดือน
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที...........................………………….... สมาชิกเลขทะเบียนที.......................รับเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบตามมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมชุดที…………....ครังที...............วันที
................................ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนครังแรกวันที….........………………….
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการและมติของสหกรณ์ทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชือให้ไว้เป็ นสําคัญ ต่อหน้าพยาน
ณ วันที....................................................
ลายมือชือสมาชิกสมทบ 1.............................................................
.............................................................
.............................................................
(………………………………………...)
(โปรดลงลายมือชือ ลายมือชือ)
ขอรับรองว่าลายมือชือข้างบนนี เป็ นลายมือชือของสมาชิกสมทบผูน้ ีจริ ง
ลายมือชือพยาน...............................................................
(………………………………………..)
ลายมือชือพยาน...............................................................
(………………………………………..)
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แผนที่___/____

หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน

เลขที่รับ................./......................
วันที่........./.............../...............
ลงชื่อ............................. เจาหนาที่

เขียนที_่ _________________________
วันที่_____เดือน_______________พ.ศ._______
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)_________________________ ____________________อายุ_______ป
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ _________________________________ สมาชิก เลขทะเบียนที่ __________
สังกัด________________________________________________ อยูบานเลขที่__________หมูที่________
ถนน_____________________ แขวง/ตํ า บล_________________ เขต/อํ า เภอ___________________
จังหวัด_____________________โทร._______________________ มือถือ________________________
ขอแตงตั้งผูรับโอนประโยชนและทุนสวัสดิการสงเคราะหฯจากสหกรณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับสหกรณฯ
ขอ 38 โดยขอยกเลิก หนังสือแสดงเจตนาการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห
สมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ที่จัดทําขึ้นกอนฉบับนี้ทั้งหมด และขอใหใชฉบับนี้แทน
ในกรณีที่ ขาพเจาถึงแกกรรมลงในระหวางที่เปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคใหสหกรณฯ จายคืนเงินทุน
เรือนหุนสะสม เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรับฝาก รวมทั้งบรรดาเงินสวัสดิการอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับตามสิทธิของ
การเปนสมาชิก ภายหลังจากการนําเงินดัง กลาวไปหักภาระหนี้สินของขาพเจาที่มีตอสหกรณฯ ไวเ รียบรอยแลว
ใหแกผูรับโอนประโยชนของขาพเจาจํานวน_____คน ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรารอยละ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
2. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรารอยละ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
3. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรารอยละ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
4. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรารอยละ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
5. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรารอยละ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
ขาพเจาขอรับรองวา ไดทําหนังสือนี้ขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจาเพื่อเปนหลักฐาน และไดลงชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ______________________ผูแสดงความจํานง
(_____________________)
ลงชื่อ______________________พยาน
(_____________________)

ลงชื่อ_____________________พยาน
(____________________)

หมายเหตุ : กรณีมผี ูรบั โอนผลประโยชนมากกวา 5 คน กรุณาเขียนเพิ่มเติมในแผนตอไป

