คำแนะนำ
การสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสามัญ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบาน
3. ไฟลรูปถายสี (สงทาง LINE ID : SCC.RMUT พรอมแจงชื่อและนามสกุล) ขนาดไฟล ไมต่ำกวา 100 KB นามสกุล JPG
4. สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการแนบหลักฐานสัญญาจาง คำสั่งจาง หรือหนังสือรับรองตำแหนง
5. สำเนาบัตรประชาชนผูรับผลประโยชน
6. สำเนาบัตรประชาชนคูสมรส
7. สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรี หรือธนาคารกรุงไทย
8. สำเนาสลิปเงินเดือนผูสมัครสมาชิก
สิทธิประโยชนของสมาชิกสามัญ สามารถเขารวมประชุมใหญ โดยมีสิทธิ์ออกเสียง และลงรับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการ
1. ฝากเงินออมทรัพยไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทเงินฝาก โดยไมเสียภาษี
2. ไดรับเงินปนผลในทุกๆ สิ้นปบัญชี (คำนวณจากทุนเรือนหุน) ป 2563 ไดรับรอยละ 5.00 ตอป
3. ไดรับเงินเฉลี่ยคืนในทุกๆ สิ้นปบัญชี (คำนวณจากดอกเบี้ยเงินกูสามัญและเงินกูฉุกเฉิน ป 2563 ไดรับรอยละ 10.50 ตอป
4. ในกรณีที่ตองใชเงินเรงดวนสามารถกูฉุกเฉินได (กูไดสูงสุด 3 เทาของอัตราเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานราชการ ไมเกินทุนเรือนหุนที่ชำระแลวหากเกินคาหุนตองมีผูค้ำประกัน 1 คน)
5. ในกรณีที่จำเปนตองใชเงินมากสามารถกูสามัญได (เปนสมาชิกโดยชำระหุน 6 เดือน สามารถกูไดไมเกิน 1 ลานบาท หรือ
ตามเกณฑที่สหกรณกำหนด)
6. มีสิทธิไดรับสวัสดิการ ดังนี้
6.1 ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
6.2 ไดรับเงินชวยเหลือในกรณีบิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ 1,000 บาท
6.3 ไดรับเงินชวยเหลือเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
6.4 ไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส (ตองเปนสมาชิก ในวันที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ)
6.5 ไดรับสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพสมาชิกอาวุโส ตามระเบียบของสหกรณ
6.6 ไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
6.7 ไดรับเงินชวยเหลือกรณีเจ็บปวยสำหรับสมาชิกที่เขารับการรักษาตัวเปนผูปวยในไมต่ำกวา 3 วัน
6.8 ไดรับเงินชวยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส
อัตราการถือหุนรายเดือนขั้นต่ำตามชวงเงินเดือน
เงินไดรายเดือน(บาท)
นอยกวา 4,500
4,501-5,500
5,501-6,500
6,501-7,500
7,501-8,500
8,501-10,000
10,001-12,000
12,001-15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
30,001-35,000
35,001-40,000
เกินกวา 40,000

การถือหุนรายเดือนใหม
(หุน/บาท)
20/200
30/300
35/350
40/400
45/450
50/500
60/600
70/700
80/800
90/900
100/1,000
110/1,100
120/1,200
150/1,500

หมายเหตุ

สมาชิกอาจแสดงความ
จำนงถือหุนรายเดือน
สูงกวาขั้นต่ำ
ตามชวงเงินไดรายเดือนได
ในอัตราหุนละ 10 บาท
แตตองไมเกินรอยละ 70 ของ
เงินไดรายเดือน

ทะเบียนสมาชิกที่

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

ใบสมัครสมาชิกสามัญ และ ทะเบียนสมาชิก

_____________
วันที่สมัคร
____/_____/____

เรื่อง
เรียน

ขอสมัครเปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ
ขาพเจาไดทราบวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ โดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ
และขอใหถอยคำเปนหลักฐาน ดังนี้
 ผูสมัคร : ชื่อ-สกุล ____________________________________________ เลขประจำตัวประชาชน ____________________________
วัน/เดือน/ปเกิด________________________ ที่อยูตามทะเบียนบาน_____________________________________________________
เปน O ขาราชการ O ลูกจางประจำ O พนักงานฯ O เจาหนาที่สหกรณ อัตราเงินเดือน ________________________
ตำแหนง______________________ สังกัด_____________________จังหวัด___________________ เบอรโทรที่ทำงาน_____________
ที่ปจจุบัน_______________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย__________โทรบาน.___________________ โทรมือถือ _______________________ อีเมล __________________________
 จำนวนหุน : ขาพเจาสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ และขอถือหุนจำนวน______________หุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
 ขาพเจามิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการกูยมื เงิน
 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่จายเงินไดรายเดือนแกขาพเจา หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อชำระคาหุนรายเดือน เงินงวดชำระหนี้จากการกูยืม
และเงินอื่น เพื่อนำสงใหสหกรณตามที่สหกรณแจงเรียกเก็บเปนประจำทุกเดือน จนกวาขาพเจาจะหมดภาระกับสหกรณฯ
 ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดำเนินการฯ อนุมัติใหขาพเจาเปนสมาชิกได ขาพเจาจะชำระคาธรรมเนียมแรกเขา เงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการฯ กำหนด ทั้งนี้การชำระจำนวนเงินดังกลาวนี้ ขาพเจายินยอมใหดำเนินการตามขอ 
 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสามัญ ขาพเจารับรองวาจะปฏิบตั ิตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการฯ ของสหกรณฯ ทุกประการ
•
•
•
•
•
•
•
•

เอกสารแนบ
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของผูสมัคร
สำเนาบัตรประชาชนคูสมรส และผูรับโอนประโยชน
สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
สำเนาสลิปเงินเดือน
หนังสือแสดงเจตนาแตงตั้ง ผูรับโอนประโยชน
สัญญาจางงาน สำหรับพนักงานฯ
ไฟลรูปถายสี (สงทาง LINE พรอมแจงชื่อและนามสกุล)
หนังสือยินยอมหักเงินเดือน

(ลงชือ่ ) _______________________________ผูสมัคร วันที่ ____/______/_____
(_______________________________)ตัวบรรจง
(ลงชื่อ) _______________________________พยาน วันที่ ____/______/_____
(_______________________________) ตัวบรรจง

คำรับรองของผูบังคับบัญชา

ขาพเจา___________________________________ ตำแหนง __________________สังกัด__________________ มทร. _________________
ขอรับรองวา ไดตรวจสอบขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้เปนความจริงทุกประการ และเปนผูค ุณสมบัติตามที่กำหนดไวในขอบังคับของ สหกรณฯ
ขอ 31 สมควรใหเขาเปนสมาชิกของสหกรณฯ ได
(ลงชื่อ) __________________________________________ ผูรับรอง
หนังสือแสดงความยินยอมของ สามี/ภรรยา ของสมาชิกสหกรณฯ
ขาพเจา_________________________________________ ยิน ยอมให _________________________________________ ซึ่งเป น สามี /ภรรยา
ของขาพเจาทำนิติกรรมอันเปนการจัดการสินสมรสของขาพเจาและคูสมรส กับสหกรณฯ ที่จะทำขึ้นในวันหนึ่งวันใดในภายหนา จนกวาขาพเจาบอกเลิกเปนหนังสือ
(ลงชื่อ) _________________________________________สามี/ภรรยา ผูใ หคำยินยอม

เฉพาะเจาหนาที่สหกรณ

การรับเขาเปนสมาชิกสามัญ
รับเขาเปนสมาชิกตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่________________วันที่________________________
ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรก วันที่______________________________ จำนวน_______________หุน
(ลงชื่อ)______________________________เจาหนาที่ฯ วันที่_____/_____/____
(_______________________________)
การลาออกจากเปนสมาชิกสามัญ
ออกจากสหกรณเพราะเหตุ_______________________________________________________ตามใบลาออกเลขที_่ _________________
ตั้งแตวันที่_________________ มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที_่ __________ในการประชุมครั้งที่___________วันที่________________
(ลงชื่อ)______________________________เลขานุการ วันที่_____/_____/____
(_______________________________)

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

แผนที_่ __/____

หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน
และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เขียนที่__________________________
วันที่_____เดือน_______________พ.ศ._______
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)_________________________________อายุ_______ป สมาชิกเลขทะเบียนที่__________
บั ต ร ป ร ะ จ ำ ตั ว ป ร ะ ช า ช น เ ล ข ที่ _________________________________ สั ง กั ด ________________________
อ ยู บ า น เ ล ข ที่ __________ห มู ที่ ________ถ น น _____________________ แ ข ว ง / ต ำ บ ล _________________
เ ข ต / อ ำ เ ภ อ ___________________จั ง ห วั ด _____________________โ ท ร . _______________________
มือถือ________________________
ขอแตงตั้งผูรับโอนประโยชนและผูรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากสหกรณ
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสหกรณฯ ขอ 38 โดยขอยกเลิก หนังสือแสดงเจตนาการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน และหนังสือรับเงินทุน
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ที่จัดทำขึน้ กอนฉบับนี้ทงั้ หมด และขอใหใชฉบับนี้แทน
ในกรณีที่ ขาพเจาถึงแกกรรมลงในระหวางที่เปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคใหสหกรณฯ จายคืนเงินทุนเรือนหุนสะสม
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรับฝาก รวมทั้งบรรดาเงินสวัสดิการอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับตามสิทธิของการเปนสมาชิก ภายหลังจากการ
นำเงินดังกลาวไปหักภาระหนี้สินของขาพเจาที่มีตอสหกรณฯ ไวเรียบรอยแลว ใหแกผูรับโอนประโยชนของขาพเจาจำนวน_____คน
ดังนี้ (กรณีมีผูรับโอนผลประโยชนมากกวา 5 คน กรุณาเขียนเพิ่มเติมในแผนตอไป)
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__________ในอัตรารอยะ_______
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
ขาพเจาขอรับรองวา ไดทำหนังสือนี้ขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจาเพื่อเปนหลักฐาน และไดลงชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ______________________ผูแสดงความจำนง
(_____________________)
ลงชือ่ ______________________พยาน
(_____________________)

ลงชื่อ_____________________พยาน
(____________________)

หมายเหตุ : กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับโอนประโยชน ทุกทานมาพรอมกับเอกสารฉบับนี้ดวย

แผนที_่ __/____

เอกสารแนบทาย

หนังสือแสดงเจตนาการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน
และหนังสือรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เอกสารแนบทายนี้ถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือแสดงเจตนาการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน และหนั งสือรับเงินทุน สวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกผูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยใชเพิ่มเติมจำนวนผูรับโอนประโยชนของขาพเจา ตอเนื่องกับแผนที่ 1 อีก
จำนวน_____คน ดังนี้
6. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรา_______%
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
7. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรา_______%
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
8. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรา_______%
ที่อยู_ _____________________________________________โทรศัพท__________
9. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรา_______%
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
10. ชื่อ-สกุล______________________________เกี่ยวของเปน__________ในอัตรา_______%
ที่อยู______________________________________________โทรศัพท__________
ขาพเจาขอรับรองวา ไดทำหนังสือนี้ขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจาเพื่อเปนหลักฐาน และไดลงชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ______________________ผูแสดงความจำนง
(_____________________)
ลงชื่อ______________________พยาน
(_____________________)

ลงชื่อ_____________________พยาน
(____________________)

หมายเหตุ : กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับโอนประโยชน ทุกทานมาพรอมกับเอกสารฉบับนี้ดวย

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนเพื่อนำสง
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
วันที่................................................................................
เรียน ผูอำนวยการกองคลัง/หัวหนาฝายการเงินของหนวยจายเงินเดือน
ข า พเจ า ..................................................................................................... สั ง กั ด มทร. ................................ วข/กอง/คณะ
........................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................... สมัครเปนสมาชิก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จำกัด โดยมีความประสงคใหสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจารับเงินเดือน หักเงินไดรายเดือนและนำสงให สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ สหกรณฯ ดังนี้
๑. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงิน เงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ หรือเงินไดอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือ
หนวยงาน ตามจำนวนที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด แจงในแตละเดือน และนำสงเงินดังกลาวเพื่อชำระหนี้
ชำระคาหุน หรือเงินอื่นๆ แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด แทนขาพเจาทุกเดือน
๒. กรณีขาพเจาโอนยายหนวยงานหรือพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบำเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน
หักเงินจากเงินบำเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจำนวนที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด แจงและ
นำสงเงินจำนวนนั้นให สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด แทนขาพเจา
๓. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ หรือเงินไดอื่นใด ไมวากรณีใด ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด กอนเปนอันดับแรก
๔. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคำยินยอมทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะได
รับคำยินยอมเปนหนังสือจาก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึน้ โดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลายมือชื่อ....................................................ผูใหความยินยอม
(...........................................................) ตัวบรรจง
ลายมือชื่อ...............................................พยาน
(.......................................................)ตัวบรรจง

ลายมือชื่อ.......................................พยาน
(........................................................)ตัวบรรจง

คำรับรองในการหักเงินเดือนและหรือเงินไดอื่นใดของฝายการเงิน
ขาพเจาขอรับรองวาจะดำเนินการหักเงินเดือนและหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม ตาพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
และหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนชำระหนี้ ของ นาย/นางสาว/นาง............................................ เพื่อนำสงให สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ตามทีส่ หกรณฯ ไดแจงมา
ลายมือชื่อ............................................................. เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานการเงิน
(..............................................................) ตัวบรรจง
ตำแหนง....................................................
ลายมือชื่อ............................................................... หัวหนาหนวยจายเงินเดือน
(..............................................................) ตัวบรรจง
ตำแหนง...................................................

