
                                                                                                       
                                                                                                                                                     

        สมาชิกเลขที่..................................... 
                                        ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม  จาํกดั  

 
เรียน     ประธานกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
             ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั  
             และขอใหข้อ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงัน้ี 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ   �นาย    �นาง   �นางสาว...........................................................................................อาย.ุ..........ปี  บตัรประชาชนเลขท่ี............................................. 
หน่วยราชการท่ีออก.......................................................ออกเม่ือ....................................................................วนัหมดอาย.ุ......................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี.................................ซอย..........................................................ถนน...............................................ตาํบล/แขวง............................................. 
อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์..........................................................................  
 

    ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 
ขา้พเจา้เป็น          �   พนกังานรายเดือน              �   พนกังานรายวนั           ของบริษทั รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ  สยาม  จํากดั                                  
บตัรพนกังานเลขท่ี......................... ระดบั.............. ตาํแหน่ง...........................................แผนก..................................................................................................  
� ฝ่าย    � สาํนกั    � ศูนย.์........................................................................... สถานท่ีปฏิบติังาน............................................................................................ 
วนัท่ีออกบตัร............................................................................วนัเขา้ทาํงาน................................................วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการบรรจุ................................ 
ปัจจุบนัไดรั้บ   �  เงินเดือน................................บาท    � ค่าจา้งวนัละ.................บาท    �  ค่าบริการและบริหาร    �เบ้ียบริการเดือนละ..................บาท    
                    ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะซ้ือหุน้ของสหกรณ์ฯ เดือนละ..................หุน้  (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)  รวมเป็นเงินเดือนละ............................. บาท 
(......................................................................................................................)    และไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  จาํนวนเงิน   100.00  บาท     พร้อมดว้ย
ใบสมคัรน้ี    เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯแลว้  ขา้พเจา้ตกลงจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการและ
ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงจ่ายเงินเดือนของขา้พเจา้ หักเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชาํระหน้ี ภาระหน้ีสิน และเงินอ่ืนๆ ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ และ
บริษทัฯจากเงินไดข้องขา้พเจา้เพื่อส่งต่อใหส้หกรณ์ฯและบริษทัฯ 
                    อน่ึง  บรรดาขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นพนกังานขา้งบนน้ี  ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ  แจง้ใหส้หกรณ์ฯ  ทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่าวขา้พเจา้ 
                    หากในกรณีท่ีขา้พเจา้เสียชีวติ /ทุกคลภาพหรือเป็นบุคคลหายสาบสูญและมีผลประโยชน์อยูใ่นสหกรณ์ฯ  ขา้พเจา้ขอมอบผลประโยชน์ทั้งหมด
ใหแ้ก่….........................................................................................................................................................................................เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

 
 

                ลงช่ือ............................................................................ผูส้มคัร 
  (.........................................................................) 
                                                                                   วนัท่ี............................................................................. 
 
 คาํรับรองของผู้บงัคบับญัชา 
                    ขา้พเจา้     � นาย      �นาง      � นางสาว........................................................................................................................................................... 
                    ตาํแหน่ง........................................................................  � ฝ่าย    � สาํนกั    � ศูนย.์.........................................................................................      
                    ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีผูส้มคัร   แสดงไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                               ลงช่ือ.......................................................................   ผูรั้บรอง 

               (........................................................................)  
                                                                                     ตาํแหน่ง......................................................................                                                             
หมายเหตุ      ผู้รับรองต้องดาํรงตาํแหน่งผู้จัดการแผนกขึน้ไป  และโปรดส่ง   ภาพถ่ายบัตรประชน (ถ่าย หน้า-หลงั) 1แผ่น , บัตร
พนักงาน (ถ่ายหน้า-หลงั) 1 แผ่น      ค่าสมคัร 100.00 บาท  (จะตัดบัญชีเงนิเดอืน ) 

สอ.1 (ส.ค.60) 
 



 สหกรณ์ฯขอแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบถึงสิทธิและผลประโยชน์การเป็นสมาชิกดงันี ้
1. มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
2. มีสิทธิเสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
3. มีสิทธิขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ามญัในอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่า 
4. ไดรั้บเงินปันผลเฉล่ียคืนประจาํปีตามสัดส่วนทุนเรือนหุ้นท่ีถือ (ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได)้ 
5. ไดรั้บเงินปันผลจากดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียคืนประจาํปีตามสัดส่วนของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ชาํระใหแ้ก่สหกรณ์ (ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได)้ 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
1. ตอ้งเป็นพนกังานของบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
2. ตอ้งถือหุน้รายเดือนขั้นตํ่าตั้งแต่ 10 หุน้หรือ 100.00 บาท ต่อเดือน (ราคาหุน้ละ 10.00 บาท ) ข้ึนไป (จะตดัจากบญัชีเงินเดือน) 

หลกัเกณฑ์ในการขออนุมตัเิงินกู้เหตุฉุกเฉินเพือ่การครองชีพ(สําหรับพนักงานใหม่) 
1. ทาํงานกบับริษทัฯไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั และอยูใ่นช่วงทดลองงานกบับริษทัฯ  มีสิทธิกูไ้ดท้นัที ท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์  
2. มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 70% ของเงินได ้(เงินเดือน,ค่าแรงรายวนั)  อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี  เวลาการผอ่นชาํระเพียง 1 งวด 

หลกัเกณฑ์ในการขออนุมตัเิงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
  1. เงินได้รายเดอืน  ( เงินเดือน , ค่าแรงรายวนั  + ค่าบริหาร + เบ้ียบริการ + เบ้ียเล้ียง + ค่าทาํงานล่วงเวลา) 
  2. อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป  
  3. กาํหนดวงเงินทีอ่นุมตัใิห้เงินกู้แบ่งตามเงินได้รายเดอืน 
     3.1  พนกังานรายวนั  มีสิทธิกูไ้ดเ้ท่ากบัรายไดต่้อเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000.00 บาท 
     3.2  พนกังานรายเดือน มีสิทธิกูไ้ดเ้ท่ากบัรายไดต่้อเดือนสูงสุดไม่เกิน 60,000.00 บาท 
  4. เวลาการผ่อนชําระเงินต้น    ชาํระ 3  งวด   (งวดละคร่ึงหน่ึงของเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั) อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.75 ต่อปี   

หลกัเกณฑ์ในการขออนุมตัเิงินกู้สามญั 
 1. อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป  
 2. กาํหนดวงเงินทีอ่นุมตัใิห้เงินกู้แบ่งตามระดบั  

2.1 พนักงานระดบั1(รายวนั) มีสิทธ์ิกูไ้ด ้ ตามหลกัทรัพย ์(ทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินฝากบวกเพ่ิมไดไ้ม่เกิน 8,000.00บาท) อายงุาน 3 ปีข้ึนไปบวกเพ่ิมไดไ้ม่เกิน 
12,000.00 บาท 

2.2 พนักงานรายเดอืน มีสิทธ์ิขอกูไ้ด ้(ตามตาราง)  
อายุการเป็น
สมาชิกตั้งแต่ พนักงานระดบั1 (รายเดอืน) พนักงานระดบั2  พนักงานระดบั3 ขึน้ไป 

6เดือนถึง1ปี 
มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 3 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
30,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 4 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
40,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 6 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่
เกิน 60,000บาท 

1-2ปี 
มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 4 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
40,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 5 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
60,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 8 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่
เกิน 150,000บาท 

2-5ปี 
มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 6 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
70,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 8 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
100,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 12 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่
เกิน 500,000บาท 

5ปีข้ึนไป 
มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 8 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่เกิน 
100,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่
เกิน 200,000บาท 

มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 15 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่ไม่
เกิน 1,000,000บาท 

 

หรือเงินทุนสะสม(ทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินสะสม) บวก
เพ่ิมไดไ้ม่เกิน 15,000.00 บาท 
 

หรือเงินทุนสะสม(ทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินสะสม) บวก
เพ่ิมไดไ้ม่เกิน 15,000.00 บาท 
 

หรือเงินทุนสะสม(ทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงินสะสม) 
บวกเพ่ิมไดไ้ม่เกิน 50,000.00 บาท 
 

2.3 สําหรับสมาชิก ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปและมีอายงุานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปไดรั้บสิทธิกูไ้ดต้ามท่ีกาํหนดขา้งตน้ หรือจาํนวนเงินท่ีสหกรณ์ฯพึงไดเ้รียกเก็บไดเ้ม่ือผูกู้พ้น้สภาพ
จากการเป็นพนกังาน(เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ เงินฝากท่ีสหกรณ์เงินคํ้าประกนัและเงินสะสมอ่ืนใด) บวกดว้ยเงินไดร้ายเดือนอีกไม่เกิน 3 เดือนแลว้แต่
จาํนวนเงินใดจะสูงกวา่ 

 การอนุมติัวงเงินกูย้มืใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาถือเป็นท่ีสุด 
3. เวลาการผ่อนชําระ   ผอ่นไม่เกิน 5 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู ้
4.การคํา้ประกนั ใชบุ้คคลคํ้าประกนั 2 คน (คนคํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกฯตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป สมาชิก1 คนมีสิทธิคํ้าฯได ้2 ค น) 
5. อตัราดอกเบีย้      ร้อยละ 7.00 ต่อปี                                             
                หลกัเกณฑ์ในการขออนุมตัเิงินกู้สามญั (โดยใช้ทุนเรือนหุ้นคํา้ประกนั) 
1. อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป  
2. กาํหนดวงเงินทีอ่นุมตัใิห้เงินกู้   ใหกู้ไ้ดภ้ายในจาํนวนไม่เกิน ร้อยละ 100  ของมูลค่าทุนเรือนหุน้(ไม่ตอ้งมีคนคํ้าประกนั) 
3. เวลาการผ่อนชําระ   ผอ่นตามความเหมาะสมของยอดเงินแต่ไม่เกินกวา่ 5 ปี  
4. อตัราดอกเบีย้     ร้อยละ 5.75 ต่อปี 
การฟังผลการอนุมตักู้ิเงินทุกประเภท   สมาชิกฯ สอบถามผลได้ทุกวนั ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. โทร.02-7913000 ต่อ 2025 ,2028,2029 
การจ่ายเงินกู้ทุกประเภท จ่ายเงินทุกวนัศุกร์ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินเดอืน อย่างช้า เวลา 12.00 น. 
การคนืเงินค่าหุ้น   โปรดตดิต่อสหกรณ์ฯเพือ่เขียนใบลาออกจากการเป็นสมาชิก (ถ่ายบัตรพนักงานหน้า-หลงั จาํนวน 1ใบ) 
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. โทร. 02-7913000 ต่อ 2025 , 2028,2029 มอืถือ 082 – 7909898 , 084 - 7519040  short code  42029,  short code  92025   


