
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

         วันท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ.....................X 

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………...…………..................................................….เลขประจำตัวพนักงาน…………………........……….

เลขประจำตัวประชาชน……………………………………………………….เกดิวันท่ี…..…….เดือน……………………..……...พ.ศ……..………อาย…ุ….......ปี

โทรศัพท์ (มือถือ)…………………………………………..เป็นพนักงาน      กฟภ.     บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ     เจ้าหน้าท่ีแห่งสหกรณฯ์ 

ตำแหน่ง...............................หน่วยงาน/กฟฟ..................................................กอง/เขต...............................โทรศัพท.์................................. 

E-mail.............................................................................เงินเดือน..................................บาท เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า...........................บาท

รวมรับ.......................................บาท อาชีพเสริม (ถ้ามี) .............................................................................................................................. 

สถานท่ีตั้ง .................................................................................................................................................................................................... 

 สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หม้าย ชื่อคู่สมรส (ถ้ามี)  ..……………………………………………………………..........

เลขประจำตัวประชาชน……………………………………………………….เกดิวันท่ี…..…….เดือน……………………..……...พ.ศ……..………อาย…ุ….......ปี 

โทรศัพท ์(มือถือ)………………………………………..E-mail...........................................................................อาชีพ……………………………………. 

2. ที่อยู่ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

เลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................................................ถนน...........................................................

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน       ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน      ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (โปรดระบุ) 

เลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................................................ถนน...........................................................

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 

ที่อยู่สำหรับติดต่อ       ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน      ที่อยู่ปัจจุบัน      ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (โปรดระบุ) 

เลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................................................ถนน...........................................................

ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดยตลอดแล้ว                        

เห็นชอบในวัตถุประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ นี้ และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1.  ข้าพเจ้ามีความจำนงส่งเงินค่าหุ้นต่อสหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ...................X หุ้น  เป็นเงิน................................. X บาท หรือ

อัตราการถือหุ้นท่ีสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้ส่งตามข้อบังคับในภายหลัง 

2.  เมื่อข้าพเจ้าได้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ นี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของข้าพเจ้า และยินยอม                 

ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับ ส่งเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือน

หรือชำระหนี้เงินกู้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) หรือเงินอ่ืนใดให้แก่สหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณีได้โดยชอบ 

/- 3. เมื่อข้าพเจ้า... 
 

   

   

วันท่ีรับ...................................

เลขท่ีรับ.................................. 

   

ใบสมัครสมาชิกสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
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3.  เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกจะถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ฯ และขอรับรองว่าข้อความ

ที่ได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกนั้นครบถ้วนถูกต้องทุกประการ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความใดท่ีข้าพเจ้าให้ไว้กับสหกรณ์ฯ นั้น 

ไม่เป็นความจริง หรือพบว่าข้าพเจ้าปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ พิจารณาให้ออกจากสมาชิก

ได้ทันที 

4. หากในภายหลัง ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ ขณะที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยพลัน 

5. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

6.  ข้าพเจ้าได้แนบ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาสลิปเงินเดือน 

เดือนปัจจุบัน / สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งต้ัง (พนักงานใหม่) / หนังสือแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของ

ผู้รับโอนประโยชน์ / คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้สมัครสมาชิก 

 
 

          ลงช่ือ.............................................................................. X ผูส้มัคร 

  (..........................................................................) 

 

คำยินยอมของสามี/ภรรยา 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................เป็นสามี/ภรรยาของ...............................................................
ได้อ่านและทราบข้อความในใบสมัครนี้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................กระทำการต่างๆ 
ตามที่กล่าวนีไ้ด้ทุกประการ ตลอดจนยินยอมให้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณฯ์ โดยตลอดไปด้วย 

ลงช่ือ.................................................................... X สามี/ภรรยา           ลงช่ือ.................................................................. X พยาน 
       (..................................................................)                                   (.................................................................) 
 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

รับเป็นสมาชิกเลขท่ี........................เมื่อวันท่ี................................ค่าธรรมเนียมแรกเข้า..........บาท ค่าหุ้นรายเดือนเดือนละ....................บาท 

 

ลงช่ือ....................................................................เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 



สมาชิกภาพ 

วัตถุประสงค ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก                
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 
 

1.1 ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่ง 1.12 ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ 
     รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และไดร้ับประโยชน์        ครอบครัว 
     ตามสมควร 1.13 ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ ์
1.2 ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 1.14 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
     ในหมู่สมาชิก 1.15 ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนา 
1.3 รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น        การสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
1.4 จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ ์ 1.16 ร่วมมือกับทางราชการ สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
1.5 ให้เงินกู้แก่สมาชิก        ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณอ์ื่นเพื่อส่งเสรมิและปรับปรุง 
1.6 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยมืเงิน        กิจการของสหกรณ์ 
1.7 ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง 1.17 ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือ 
     การเงินแก่สหกรณ ์        รับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
1.8 ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 1.18 จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง  
1.9 ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก         กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  
     หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ ์        จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดด้วย 
1.10 ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ        ทรัพย์สิน 
1.11 ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 1.19 ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ 
        เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

1. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
1.2 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
1.3 เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์นี้  หรือเป็นพนักงานบริษัท พีอี เอ เอ็นคอม                  

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
1.5 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละยี่สิบบาท สำหรับผู้ที่ออกจาก
สหกรณ์แล้วสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ 

3. อัตราการถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกที่เข้าเป็นสมาชิก อย่างน้อยตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้
รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้ 

เงินได้รายเดือน (บาท) ซ้ือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
น้อยกว่า     10,000 10 
ตั้งแต ่        10,000   ไม่เกิน  15,000 40 
เกินกว่า      15,000   ไม่เกิน   30,000 60 
เกินกว่า      30,000   ขึ้นไป 100 

4. สมาชิกต้องปฏิบัติ  ตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกประการ 



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... 
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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  

 

 ลงชื่อ...............................................................................  X เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (.............................................................. .................) 



   
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
วันท่ี…………เดือน…………..…………………………พ.ศ. …………………. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………..……………..……………..……………………………...…………………สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขประจำตัวประชาชน…………………………………………………..สมาชิกเลขที่…..……...........…………
เลขประจำตัวพนักงาน…..…………….……โทรศัพท์……………………………………ขอแสดงเจตนาแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ โดยหนังสือฉบับนี้  
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือถูกศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินของข้าพเจ้ารวมถึงบรรดาเงินอื่นใดทีข่้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากสหกรณ์ฯ ทุกชนิด ทุกประเภท ให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ช่ือ-สกุล………………….........………………………………………..…….…..……เกี่ยวข้องเป็น……………………...อยูบ่้านเลขท่ี..................
หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท.์........................... 

2. ช่ือ-สกุล………………….........………………………………………..…….…..……เกี่ยวข้องเป็น……………………...อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ 

3. ช่ือ-สกุล………………….........………………………………………..…….…..……เกี่ยวข้องเป็น……………………...อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ 

4. ช่ือ-สกุล………………….........………………………………………..…….…..……เกี่ยวข้องเป็น……………………...อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ 

5. ช่ือ-สกุล………………….........………………………………………..…….…..……เกี่ยวข้องเป็น……………………...อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ 

 

        ลงช่ือ................................................................................ X ผูท้ำหนังสือ 
 (..............................................................................) 

ข้าพเจ้าทั้งสองขอรับรองวา่ขณะทำหนังสือฉบับนี้ผู้ทำหนังสือมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและได้ลงลายมือชือ่หรือลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าขา้พเจ้าทั้งสองจริง 

ลงช่ือ..................................................................... X พยาน ลงช่ือ..................................................................... X พยาน                         
      (....................................................................)        (....................................................................)                                          

สมาชิกเลขท่ี.................................              สมาชิกเลขท่ี................................. 
หมายเหต ุ:  
1. ให้แต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ในคราวเดียวกันได้สูงสุดไม่เกิน 5 คน พร้อมแนบ “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “เอกสารของทางราชการ” ทุกคน            
2. การเปลี่ยนผู้รับโอนประโยชน์ ให้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชนฉ์บับใหม่แทนฉบับเดิม พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารของทางราชการทุกคน 
3. พยานและคู่สมรสของพยานในขณะทำหนังสือนี้ ไม่มีสิทธิได้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือฉบับนี้ 
4. บุคคลต่อไปนี้ห้ามลงชื่อเป็นพยาน (ก) บุคคลผู้ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ข) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  (ค) บุคคลซ่ึงหูหนวก                

เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง (ง) ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือฉบับนี้       



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนที.่............................................................................... 

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

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................อายุ..............ป ี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............หมู่ที่............ตรอก/ซอย...............................................ถนน...................................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................... 
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง..................................หนว่ยงาน/บริษัท........................................................................และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขที่..................................มีความประสงค์ให้
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ฯ ทีข่้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้
ไว้กับสหกรณฯ์ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพ่ือส่ง
ชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่ข้าพเจ้ายอมให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ฯ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจำนวนที่สหกรณ์ฯ 
ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณฯ์ แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอม
ให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้ นไปและข้าพเจ้าให้ความยินยอมนี้              
มีอยู่ตลอด จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณฯ์ 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าได้ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น
ความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

          ลงชื่อ.................................................................... X ผู้ให้คำยินยอม 
 (.................................................................) 
 

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



 

เรียน ผจูัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ขาพเจามีความประสงคขอเปดบญัชีเงนิฝาก       ออมทรัพย    ออมทรัพยพิเศษ       ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ       ประจำเพิ่มพูน 

1. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ชื่อบัญชี ............................................................................เลขประจำตัวพนักงาน...................สมาชิกเลขที่...................อายุ..........ป 

1.2 ที่อยู 

1.2.1 ที่อยูตามทะเบียนบาน  

เลขที่..........หมูที่..........ตรอก/ซอย...............................................................ถนน...............................................................

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................ 

1.2.2 ที่อยูปจจุบัน       ที่อยูเดียวกันกับที่อยูตามทะเบียนบาน      ไมใชที่อยูตามทะเบียนบาน (โปรดระบุ) 

เลขที่..........หมูที่..........ตรอก/ซอย...............................................................ถนน...............................................................

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................ 

1.2.3 ที่อยูสำหรับติดตอ       ที่อยูตามทะเบียนบาน      ที่อยูปจจุบัน      ตามที่ระบุไวดานลาง (โปรดระบุ) 

เลขที่..........หมูที่..........ตรอก/ซอย...............................................................ถนน...............................................................

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................ 

1.3 สถานท่ีทำงาน..............................................แผนก/หมวด..............................................กอง/เขต...................................................

ฝาย/ภาค............................................................โทรศัพท (สำนักงาน) ............................................โทรศพัท (มือถือ) ............................................ 

1.4 หนังสือสำคัญ 

บัตรประจำตัวพนักงาน เลขที่............................................................................ออกใหโดย..................................................

เมื่อวันที่.........................................................หมดอายุวันที่................................................................. 

บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่............................................................................ออกใหโดย..................................................

เมื่อวันที่.........................................................หมดอายุวันที่................................................................. 

1.5 เปดบัญชีดวย      เงนิสด        เงนิโอน จำนวน................................บาท (......................................................................................) 

  เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร.........................................................................สาขา............................................

เลขที่............................................จำนวน............................................บาท (............................................) 

2. ขาพเจาไดอาน เขาใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวย การรับฝากเงินของสหกรณฯ เปนอยางดีแลว 

2.1 การเปดบัญชีเงินฝากคร้ังแรก ผฝูากจะตองกรอกรายการในคำขอเปดบัญชีเงนิฝาก และใหตัวอยางลายมือชื่อไวกับสหกรณฯ 

2.2 การเปลี่ยนลายมือชื่อหรือที่อยู จะตองแจงใหสหกรณฯ ทราบ ตามวิธีการที่สหกรณฯ กำหนด 

2.3 สหกรณฯ จะมอบสมุดคูฝากใหผฝูาก โดยผฝูากจะโอนเปลี่ยนมือ แกไข หรือฉีก ทำลาย แผนใดแผนหนึ่งไมได และควรเก็บรักษา

ไวในท่ีปลอดภัย ถาสมุดคูฝากชำรุดหรือสูญหาย ผูฝากตองรีบแจงใหสหกรณฯ ทราบ โดยไมชักชา 

/-2.4 ทุกครั้งท่ีฝาก... 

เลขบัญชี ............................................................... 

เลขประจำตวัผูเสียภาษี ......................................... 

คำขอเปดบัญชีเงินฝาก 



 

       -2- 
 

2.4 ทุกครั้งท่ีฝากหรือถอน ผูฝากตองนำสมุดคฝูากมาแสดงตอเจาหนาที่ ผมูีหนาที่ของสหกรณฯ 

2.5 เช็คหรือต๋ัวแลกเงิน ที่นำมาฝาก สหกรณฯ จะรับไวเพ่ือเรียกเก็บเทานั้น ผูฝากจะถอนเงินจำนวนนี้ได ตอเมื่อสหกรณฯ เรียกเก็บ

เรียบรอยแลว ถาหากเรียกเก็บเงนิไมได ผฝูากตองมาขอรับคืนไปดำเนินการเรียกเก็บเอง 

2.6 ผฝูากตกลงยินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากได โดยสหกรณฯ จะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 

2.7 บรรดาเอกสารที่สหกรณฯ สงไปยังที่อยูหรือสถานที่ทำงานที่ผูฝากระบุไวในคำขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากทราบและใหถือวา 

สหกรณฯ ไดสงใหผฝูากเรียบรอยและสงโดยชอบแลว 

2.8 เมื่อสหกรณฯ ทราบวาผฝูากถึงแกกรรม สหกรณฯ จะงดการจายเงนิของผูฝากทันที ผูรับโอนประโยชนที่ผูฝากตั้งไว หรือทายาท      

ผูมีสิทธิไดรับมรดก หรือผูจัดการมรดก มีสิทธิจะรับเงินฝากคืน โดยนำสมุดคูฝากและหลักฐานอื่นๆ ที่สหกรณฯ รองขอ มาแสดงเพื่อใหเปนที่

พอใจแกสหกรณฯ เมื่อสหกรณฯ ตรวจสอบหลักฐานดังกลาวเรียบรอยแลว สหกรณฯ จะดำเนินการจายเงนิใหแกผมูีสิทธิตอไป 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ และหลักเกณฑของสหกรณฯ ในสวนที่วาดวยเงินฝากซึ่งบังคับ

ใชอยูในขณะที่ขาพเจาทำคำขอเปดบัญชีเงนิฝากนี้ และที่จะมีข้ึนในอนาคต 

 

ลงช่ือ...................................................................... X ผขูอเปดบัญชี 

    (...................................................................) 

ขาพเจาไดรับสมุดคฝูาก เลขที่.................................................................... X ไวเรียบรอยแลว วันที ่....................................... X 

ลงช่ือ...................................................................... X ผขูอเปดบัญชี 

   (.....................................................................) 

 

 

ตัวอยางลายมือชื่อผูขอเปดบัญช ี

1) X...................................................................... 

2) X...................................................................... 

 

สำหรับเจาหนาที่สหกรณฯ 

สมุดคฝูาก เลขที่................................................................  วันที.่................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ ลงช่ือ.............................................................

เจาหนาที่ผรูับคำขอเปดบัญชีเงินฝาก              ผจูัดการสหกรณฯ 



สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกัด 

บันทึก 

จาก   สมาชิก สอ.กฟภ.       ถึง  ผูจัดการ สอ.กฟภ.                               

เลขท่ี             วันที่                               

เรื่อง  ขอแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ / ออมทรัพยสุขเกษียณ                       

สิ่งท่ีสงมาดวย                                        
 

 

เรียน ผูจัดการ สอ.กฟภ.  

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................เจาของบัญชี 

       เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  เลขที่............................................................................. 

        เงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ เลขที่............................................................................. 

มีความประสงคให สอ.กฟภ. โอนจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ / ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ                 

ของขาพเจา ดังนี ้

1. โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

   โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่............................................................................. 

      โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ เลขที.่............................................................................ 

      โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไป นับจากวันคำนวณดอกเบี้ย 

ชื่อบัญชี............................................................................เลขที่บัญชี..........................................................

สาขา......................................................................โดยไดแนบสำเนาหนาสมุดบัญชีคูฝากธนาคารมาดวยแลว                  

(เสียคาธรรมเนียมการโอนดอกเบ้ียเขาธนาคารกรุงไทย ครั้งละ 5 บาท) 

2. โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 

         โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่............................................................................. 

         โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ เลขที.่............................................................................ 

         โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไป นับจากวันคำนวณดอกเบ้ีย 

ชื่อบัญชี............................................................................เลขที่บัญช.ี.............................................................

สาขา......................................................................โดยไดแนบสำเนาหนาสมุดบัญชีคูฝากธนาคารมาดวยแลว                  

(เสียคาธรรมเนียมการโอนดอกเบ้ียเขาธนาคารกรุงไทย ครั้งละ 5 บาท) 

สำหรับคาใชจายในการโอนดอกเบี้ยเงินฝาก เขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ขอใหหักเงินจาก             

ยอดดอกเบี้ยที่ขาพเจาพึงไดรับประจำเดือนนั้น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ลงชื่อ............................................................................. X ผขูอเปดบัญชี 

        (..........................................................................) 




