
 

 

 
 
 

 

คำขอกู้เงินพิเศษ เอทีเอ็ม 
 

วันท่ี……….เดือน…….………….…………………พ.ศ………………x 
 
 
 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 
 1. ข้อมูลทั่วไป        

 

 ข้าพเจ้า………………………………………………..…….………………...….เลขท่ีสมาชิก……….....……..เป็น       พนักงาน กฟภ. หรือ บจก. พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
หรือ สอ.กฟภ. สังกดั..........................................................................เงินได้รายเดือน………................................บาท หรือ เป็น      สมาชิกพ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงาน (เกษียณหรือลาออกจากงาน) เกิดวันที…่….….........................………..…….อาย…ุ.……...…ปี ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่..................
ซอย................................ถนน.................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………………………………….……………………………  
 

 2. จำนวนเงินที่ขอกู้    
 
 

วงเงินที่ขอกู้จากสหกรณ์………………….………………..……………………….x บาท (………………………………..………………………………………………………………...x) 
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ…………….x งวด วัตถุประสงค์เพื่อ..................................................................โดยใช้มูลค่าหุ้นสะสมที่มีท้ังหมดค้ำประกันเงินกู้       
 

 3. คำรับรองของผู้กู้ 
 

3.1 ข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น โดยจะชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน   
ยกเว้นงวดสุดท้าย ทั้งนี้นับจากครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ทำการเบิกเงินจากสหกรณ์ฯ ผ่านธนาคาร 

3.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าพเจ้าได้ตามประกาศสหกรณ์ฯ  
3.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะทำสัญญานี้ ข้าพเจ้ามิได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากงาน หรือถูกอายัดเงินได้หรือเงินอื่นใด หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

จากกรมบังคับคดี หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัย 
หรือทางละเมิด หรือกระทำผิดในทางอาญาแต่อย่างใด 

3.4 กรณีที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัย หรือทางละเมิด และไม่ว่าสหกรณ์ฯ   
จะร้องขอหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนเช่นว่าน้ันให้สหกรณ์ฯ ทราบ  

3.5 เพื่อประกอบการพิจารณาสินเช่ือ ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าให้สหกรณ์ฯ ทราบ 
3.6 เมื่อสหกรณ์ฯ คำนวณสิทธิในการกู้เงินของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ลงจำนวนเงินกู้และจำนวนงวดผ่อนชำระ           

รายเดือนแทนข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือกำกับในตำแหน่งที่มีเครื่องหมายกากบาท ( x ) ไว้แล้ว 
 

 4. เอกสารประกอบการกู้เงิน 
   

4.1  E-Slip หรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสดุ) ฉบับจริง (สำหรับสมาชิกท่ียังเป็นพนักงาน) 
4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ท่ีทางราชการออกให้ของผู้กู้และคู่สมรส  
      (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
4.3  สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหยา่ , ใบมรณบตัร , ใบเปลีย่นแปลงช่ือ - นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส 
4.4  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (บญัชีเงินเดือน) ของผู้กู ้
4.5  เอกสารอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์ฯ ร้องขอ 

*หมายเหตุ* เอกสารทุกประเภทต้องใช้กระดาษใหม่เท่านั้น และผู้กู้ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
 

 
ลงช่ือ....................………….……….………………………ผู้ขอกู ้

(………………………….………….…………………….) 
 

 

 

 

 

เลขท่ีรับ……………………………..….. 
 

วันท่ี…………………………..…………..
………...……. 

บุคคลที่ สอ.กฟภ. สามารถติดต่อแทนได ้
ช่ือ..................................................................... 
โทร.................................................................... 
โทรดาวเทียม..................................................... 

เร่ิมใช ้21 ต.ค. 2562  



 

 

บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้พิเศษ เอทีเอ็ม 
 

 1.  ผู้กูต้กลงว่า ในกรณีที่สหกรณ์ฯ อนุมัติวงเงินกู้แล้ว จะดำเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจำนวนที่ธนาคารกำหนดให้ถอนได้
ในแต่ละวัน และจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท  
 2.  ในการทำรายการผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม ผู้กู้ตกลงจะทำรายการด้วย               
รหัสลับประจำตัวของตนเอง หากผู้กู้ยินยอมให้บุคคลอื่นนำบัตรเอทีเอ็มไปทำรายการแทน ผู้กู้ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย           
อันเกิดจากความยินยอมและการทำรายการเช่นว่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.  ในกรณีที ่บ ัตรเอทีเอ็มของผู ้กู้ส ูญหายหรือถูกบุคคลอื ่นนำไปใช้โดยมิได้ร ับความยินยอมจากผู ้กู้  ผ ู ้กู้ตกลงจะ                 
เร่งดำเนินการแจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อธนาคาร ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่รู้หรือควรรู้ และจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที 
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของสหกรณ์ฯ มิฉะนั้น จะถือว่าบรรดารายการที่เกิดขึ้น ในระหว่างเวลาดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้กูเ้องทั้งสิ้น 
 4.  เมื ่อได้รับเงินกู ้หรือเงินอื ่นใดจากสหกรณ์ฯ ผู ้กู้ตกลงให้สหกรณ์ฯ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้กู้              
ตามเลขบัญชีที่ผู้กู้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามเอกสารประกอบการกู้ของสัญญาฉบับน้ี  
 5.  บรรดาเอกสารอันเกี่ยวกับการใช้บริการทำรายการเงินกู้ผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ที่ผู้กู้หรือ
บุคคลที ่ผู ้กู ้ย ินยอม ทำรายการผ่านเครื ่องบริการฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติด้วยบัตรเอทีเอ็ม ให้ถือเอาบรรดาเอกสารเช่นว่านั้น                      
เป็นหลักฐานการใช้บริการทางการเงินระหว่างผู้กูแ้ละสหกรณ์ฯ ได้ 
 6.  ในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือมีจำนวนเงินไม่เพียงพอกับ
จำนวนเงินที่มีการทำรายการเบิกถอนเงินฝาก หรือโอนเงิน หรือผู ้กู้ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงและหนังสือสัญญา                
กู้เงินฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
ล่วงหน้า และไม่ถือเป็นความบกพร่องหรือการปฏิบัติผิดสัญญาของสหกรณ์ฯ  
 7.  ผู้กูต้กลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยถือว่าผู้กูไ้ด้รับทราบ
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว นับจากวันที่สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร หรือนับแต่สหกรณ์ฯ ได้มีการ
ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 8.  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ  ที่ผู้กู้ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการจากบัญชีเงินฝากสมาชิกที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ทันที 
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
 9. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้ผ่านเครื่องบริการฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและ
หนังสือสัญญากู้เงิน หากมีข้อความใดในบันทึกฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความตามหนังสือสัญญากู้เงิน ให้ตีความตามข้อตกลงและ
หนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ 
  
 ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญากู้นี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
                         ลงช่ือ........................................................................ ผู้กู ้  

        (..........................................................................) 
                                                                                     ............................/........................../.................. 
 

 

(ด้านหลัง) 



 

   

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

วันที่………………เดือน.……….……………พ.ศ.…………….…x 
 

ข้าพเจ้า………………………………………………….………………………เลขประจำตัวประชาชน  
อายุ………..…ปี สมาชิกเลขที่………….….…………...ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่………………….หมู่ท่ี…………...ซอย….…………………..………..………...
ถนน………………..………………...…ตำบล/แขวง…………..…..………….……อำเภอ/เขต……………...….………………จังหวัด……………………..……….....
รหัสไปรษณีย์.….…………………………โทรศัพท์...........................................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญา              
ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังข้อความและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..……………..…………….x บาท (........................................................................x) 

โดยใช้มูลค่าหุ้นสะสม เงินรับฝากและบรรดาเงินอื่นใดของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในความครอบครองของผู้ให้กู้ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญานี้และ             
ที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังเป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี  หรือ               
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ให้กู้กำหนด เพือ่นำไปใช้.....…….……………….…………………………………….…..………….……………………..……. 

ข้อ 2. ในการรับเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 1. ผู้กู้ตกลงและยินยอมที่จะทำรายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม ผ่านระบบเครื่อง                
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร เพื่อโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้กู้                  
รายละเอียดตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้กู้แนบมาพร้อมกับหนังสือสัญญานี้ โดยจำนวนเงินที่ขอโอนตามความประสงค์
ของผู้กู้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินกู้ตามข้อ 1. และให้ถือว่าการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้กู้ในวันใดให้ถือเป็น
หลักฐานว่า ผู้กู้ได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้วในวันนั้น 

ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 1. เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน
เดือนละ ............................x บาท  (.................................................................. x) จำนวน.................xงวด (ไม่เกิน 72 งวด) จนกว่าผู้กู้              
จะชำระเงินกู้ เสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้กู้จะชำระด้วยวิธีการให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างผ่านบัญชีเงินเดือน (กรณีที่ผู้กู้ ยังไม่พ้นสภาพการ                
เป็นพนักงาน) หรือโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน หรือชำระ ณ ที่ทำการของผู้ให้กู้ (กรณีผู้กู้เป็น
สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน)  

ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าที่กำหนด
ไว้ในข้อ 1 เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ ตลอดจนข้อตกลงการ
ใช้บริการทางการเงินที่ระบุไว้ด้านหลังคำขอกู้เงินพิเศษ เอทีเอ็ม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ มีผลผูกพันผู้กู้โดย
สมบูรณ์ทุกประการ 

ข้อ 6. หากผู้กู้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวม ถึงกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม                    
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและยินยอมชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืน             
จนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาและในการนี้ผู้กู้ยินยอม
ให้ผู้ให้กู้หักเงินค้ำประกันตามข้อ 1. เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นต่อไป 

ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา
ตามข้อ 6. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ได ้

ข้อ 8. เม่ือหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบกำหนด หากผู้ให้กู้หรือผู้กู้มิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่า หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้                
มีผลบังคับใช้ต่อไปตามระยะเวลาการผ่อนชำระในข้อ 3. โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกำหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่  

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   

ลงชื่อ……………..…………..……….……….…….ผูกู้ ้    ลงชื่อ……………..…………..………………….…….คู่สมรส/พยาน 
                  (..………….…….………..…..………………)                    (..………….…….…….….…..…..……………)   
        

ลงชื่อ……………..…………..……….……….…….ผู้ให้กู ้    ลงชื่อ……………..…………..………………….…….พยาน 
                  (..………….…….………..…..………………)                    (..………….…….…….….…..…..……………)          

เร่ิมใช้ 21 ต.ค. 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษ เอทีเอ็ม 

 

 

สัญญาเลขที่….…..……...….…ลว……………………..…. 

 



 

   

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

วันที่………………เดือน.……….……………พ.ศ.…………….…x 
 

ข้าพเจ้า………………………………………………….………………………เลขประจำตัวประชาชน  
อายุ………..…ปี สมาชิกเลขที่………….….…………...ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่………………….หมู่ท่ี…………...ซอย….…………………..………..………...
ถนน………………..………………...…ตำบล/แขวง…………..…..………….……อำเภอ/เขต……………...….………………จังหวัด……………………..……….....
รหัสไปรษณีย์.….…………………………โทรศัพท์...........................................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญา              
ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังข้อความและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..……………..…………….x บาท (........................................................................x) 

โดยใช้มูลค่าหุ้นสะสม เงินรับฝากและบรรดาเงินอื่นใดของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในความครอบครองของผู้ให้กู้ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญานี้และ             
ที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังเป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี  หรือ               
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ให้กู้กำหนด เพื่อนำไปใช้.....…….……………….…………………………………….…..………….……………………..……. 

ข้อ 2. ในการรับเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 1. ผู้กู้ตกลงและยินยอมที่จะทำรายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม ผ่านระบบเครื่อง                
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร เพื่อโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้กู้                  
รายละเอียดตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้กู้แนบมาพร้อมกับหนังสือสัญญานี้ โดยจำนวนเงินที่ขอโอนตามความประสงค์
ของผู้กู้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินกู้ตามข้อ 1. และให้ถือว่าการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้กู้ในวันใดให้ถือเป็น
หลักฐานว่า ผู้กู้ได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้วในวันนั้น 

ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 1. เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน
เดือนละ ............................x บาท  (.................................................................. x) จำนวน.................xงวด (ไม่เกิน 72 งวด) จนกว่าผู้กู้              
จะชำระเงินกู้ เสร็จสิ้น ทั้งนี้ผู้กู้จะชำระด้วยวิธีการให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างผ่านบัญชีเงินเดือน (กรณีที่ผู้กู้ ยังไม่พ้นสภาพการ                
เป็นพนักงาน) หรือโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน หรือชำระ ณ ที่ทำการของผู้ให้กู้ (กรณีผู้กู้เป็น
สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน)  

ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าที่กำหนด
ไว้ในข้อ 1 เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ ตลอดจนข้อตกลงการ
ใช้บริการทางการเงินที่ระบุไว้ด้านหลังคำขอกู้เงินพิเศษ เอทีเอ็ม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ มีผลผูกพันผู้กู้โดย
สมบูรณ์ทุกประการ 

ข้อ 6. หากผู้กู้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวม ถึงกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม                    
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและยินยอมชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ ยที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืน             
จนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาและในการนี้ผู้กู้ยินยอม
ให้ผู้ให้กู้หักเงินค้ำประกันตามข้อ 1. เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นต่อไป 

ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา
ตามข้อ 6. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ได ้

ข้อ 8. เม่ือหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบกำหนด หากผู้ให้กู้หรือผู้กู้มิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่า หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้                
มีผลบังคับใช้ต่อไปตามระยะเวลาการผ่อนชำระในข้อ 3. โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกำหนดหรือมีการเปลี่ยนแปลง
หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่  

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   

ลงชื่อ……………..…………..……….……….…….ผูกู้ ้   ลงชื่อ……………..…………..………………….…….คู่สมรส/พยาน 
                  (..………….…….………..…..………………)                    (..………….…….…….….…..…..……………)   
        

ลงชื่อ……………..…………..……….……….…….ผู้ให้กู้    ลงชื่อ……………..…………..………………….…….พยาน 
                  (..………….…….………..…..………………)                    (..………….…….…….….…..…..……………)          

เร่ิมใช้ 21 ต.ค. 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษ เอทีเอ็ม 

 

 

สัญญาเลขที่….…..……...….…ลว……………………..…. 

 



 

 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
 

เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

 

วันท่ี.………เดือน…………………….…………พ.ศ…………….X 
 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

ข้าพเจ้า.............................................…….………………………………ตำแหน่ง…………..……………………….เลขประจำตัว………….…………….… 
ประจำ กฟฟ……..……………….….………………………..……………..แผนก.......................................................กอง.........................................................
ฝ่าย/สำนัก/เขต..........................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
สมาชิกเลขท่ี......................................ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด นั้น 

ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัสหรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ และให้รวมตลอดถึง
การที่ข้าพเจ้าออกจากงาน จะโดยถึงแก่กรรมหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หักเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วนได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 

 
 

       ลงช่ือ…………………………..……….……...........ผู้ให้คำยินยอม     
             (..........................................................) 
 
        
       ลงช่ือ………………………….…………………..….พยาน 
             (.........................................................) 
 
 
          ลงช่ือ………………………….…………………..….พยาน 
             (.........................................................) 



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนที่................................................. 

วันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. .........X 
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................ ...................(ผู้กู้)  อายุ ...................ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน....... .......................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด........... ....................... 
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท.................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขที่.................................... 
มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพ่ือส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใด      
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยิ นยอมที่
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงาน
ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าว
นั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์     
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................... ผู้ใหค้ำยนิยอม 
                  (.....................................................) 
 
 
 

    ลงชื่อ............................................................. พยาน       ลงชื่อ....................................................... พยาน      
         (...............................................................)                   (........................................ .................) 
 
 
 



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนที่................................................. 

วันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. .........X 
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................ ...................(ผู้กู้)  อายุ ...................ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน....... .......................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด........... ....................... 
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท.................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขที่.................................... 
มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพ่ือส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใด      
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยิ นยอมที่
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงาน
ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าว
นั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์     
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
    ลงชื่อ..................................................... ผู้ใหค้ำยนิยอม 
                  (.....................................................) 
 
 
 

    ลงชื่อ............................................................. พยาน       ลงชื่อ....................................................... พยาน      
         (...............................................................)                   (........................................ .................) 
 
 



หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

วันที่............เดือน.................................พ.ศ........................ X 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. ........

เลขประจำตัวประชาชน...................................................................... (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ตกลงยินยอมให้สหกรณ์            

ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด 

2. เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ หรือคำสั่งของผู้ควบคุม                

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก การประมวลผล จัดทำข้อมูลและสถิติ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน

เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน 

5. เพ่ือใช้ในการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการต่างๆ 

6. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของ                   

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา 

7. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8. เพ่ือใช้และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ที่เก่ียวข้องตามสัญญา หรือ                  

ผู ้ให้บริการที ่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู ้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน ที ่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายและ

ทนายความตามความจำเป็น 

9. กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เลขประจำตัวประชาชน หรือ                        

เลขหนังสือเดินทาง เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น 

ลายพิมพ์นิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่จะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลง

ยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ตาม

ข้อ 1. ถึง ข้อ 8. ข้างต้น 

10. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. – ข้อ 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล               

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

11. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. – ข้อ 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล              

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ยังคงอยู่ เว้นแต่จำเป็นต้องเก็บรักษา 

/- ข้อมูลส่วนบุคคล... 



-2- 

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปเพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือตามหมายเรียก หรือตามคำสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ                  

ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ หรือตามที่ผู้ควบคุมส่วนบุคคลได้ขอความยินยอมเพิ่มเติม

เท่านั้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ

ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล                 

ส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ยินยอม เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น 

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรณีที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอัน

ชอบด้วยกฎหมายผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ 

4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ใน

ระหว่างการตรวจสอบเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีที่ผู ้ควบคุมข้อมูล                

ส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ เช่น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิในการขอรับ หรือขอให้ส่ง หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไปยังบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้โดยเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ 

/- 7. สิทธิในการ... 
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7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจ

ถอนความยินยอมได้ 

 การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล          

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว 

 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้  

1) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแล

สหกรณ์ หรือคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

2) ส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก การประมวลผล จัดทำข้อมูลและสถิติ  การบริหารจัดการ                  

การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

3) ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตน  

4) ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการต่างๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

5) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการ

ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา 

6) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7) ส่งผลกระทบต่อการใช้และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต             

ที่เก่ียวข้องตามสัญญา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก 

8. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที ่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล             

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล      

ส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ให้ความยินยอมโดยลงลายมือชื่อไว้            

เป็นสำคัญ  
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