
 

 

เอกสารประกอบหนังสือสญัญาเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อที่ดิน 
 

• เอกสารทุกชนิด ใช้กระดาษใหม่ทั้งหมด 

• สหกรณ์ฯ อาจร้องขอเอกสารอื่นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร  

• การปลอมหรือดัดแปลงเอกสารขึ ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง                
หรือ ลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ 

 

1. ผู้กู้ 

1.1 สลิปเงินเดือน 

□ ผู้กู้ทุกราย ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ กรณีที่ผู้กู้มีค่าทำงานเป็นกะ และต้องการนำค่ากะมารวมคำนวณเป็นรายรับ : ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบัน + สลิปเงินเดือน

ย้อนหลัง 2 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม)่  

□ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ เลือกอย่างใดอย่างหนึ ่ง) พร้อมรับรอง               

สำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบสำคัญการหย่า , สำเนามรณบัตร (กรณีคู ่สมรสเสียชีวิต) , สำเนาใบเปลี ่ยนแปลง              

ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ ราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน 

□ สำเนาโฉนดที่ดิน 

□ ภาพถ่ายหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน 

1.2 กรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส ใช้เอกสารของ “คู่สมรส” ดังนี้ 

 □ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

 □ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

 □ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 
 

 

กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ก่อนนำส่งสหกรณ์ฯ 



 

 
 

 
 

 

คำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน 
วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ………………X 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………...….……….....…...................…….….สมาชิกเลขท่ี………....……..เกิดวันท่ี…….…..…..…………..อายุ….…….....ปี 
เลขประจำตัว……………………สังกัด.………………............................…...……………เงินได้รายเดือน………....................……..….บาท โทร...….........………..............……………. 

สถานภาพ □ โสด □ สมรส □ หม้าย □ หย่า  ชื่อคู่สมรส……………………….……………….…………………….…….อายุ…...…......ปี อาชีพ……………...........……….…
สถานท่ีทำงาน ……………………..…………….……….....................................…...................…...………….……………โทร……….....................................................………….…….. 

2. จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 
 

วงเงินท่ีขอกู้จากสหกรณ์……………..…….........………X บาท (....………….………………………………..................……...…X) ระยะเวลาในการผ่อนชำระ..………..X งวด      
วัตถุประสงค์เพื่อซ้ือที่ดินอันมีโฉนดและปลอดภาระจำนองรายอื่นเท่าน้ัน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เป็นเช็ค / ตั๋วแลกเงิน / ดร๊าฟท์ แล้วแต่กรณี 

3. หลักประกันในการกู้เงิน (ต้องปลอดภาระจำนองรายอ่ืน) 
 

1. ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขท่ี……....…......………หมู่…………..ซอย……………………...…………..........……..ถนน……………….....…………...........…......…..
ต ำ บ ล /แ ข ว ง ……………………………………………อ ำ เภ อ /เข ต ……………………………………จั ง ห วั ด ………. .……. . . . .……………โฉ น ด เล ข ท่ี ……………………………….
ระวาง……..……………………………………เลข ท่ีดิน………………………………….……….หน้าสำรวจ…………………….. เล่ม……………………….หน้า……………............……… 
ตำบล/แขวง……………………………………………อำเภอ/เขต……………………………………… จังหวัด………………………..……… จำนวนเน้ือท่ี………….…..…ไร่……………….
งาน……………ตารางวา ราคาประเมินท่ีดิน ตรว. ละ………………………………… บาท ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………........................................................……………….. 
 

2. ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขท่ี……....…......………หมู่…………..ซอย……………………...…………..........……..ถนน……………….....…………...........…......…..
ต ำ บ ล /แ ข ว ง ……………………………………………อ ำ เภ อ /เข ต ……………………………………จั ง ห วั ด ………. .……. . . . .……………โฉ น ด เล ข ท่ี ……………………………….
ระวาง……..……………………………………เลข ท่ีดิน………………………………….……….หน้าสำรวจ…………………….. เล่ม……………………….หน้า……………............……… 
ตำบล/แขวง……………………………………………อำเภอ/เขต……………………………………… จังหวัด………………………..……… จำนวนเน้ือท่ี………….…..…ไร่……………….
งาน……………ตารางวา ราคาประเมินท่ีดิน ตรว. ละ………………………………… บาท ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………........................................................……………….. 

4. คำรับรองการชำระหนี้เงินกู้ 
 

4.1 ข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินท่ีกู้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศใช้อยู่ในขณะน้ันๆ โดยจะชำระเป็นงวดรายเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
ท่ีสหกรณ์กำหนด ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้เป็นต้นไป 

4.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าพเจ้าได้ตามประกาศของสหกรณ์ 
4.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะทำสัญญาน้ี ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย / ไม่เป็นผู้ถูกบังคับคดี/ ไม่ถูกศาล            

มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าช่ัวคราวหรือเด็ดขาดในคดีล้มละลาย / ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย 
หรือสอบสวนทางละเมิด หรือความผิดอื่นๆ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัย หรือทางละเมิดหรือความผิดอื่นๆ 

4.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ท่ีข้าพเจ้าใช้ประกอบการยื่นกู้เงินต่อสหกรณ์ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้า                
ทราบดีว่า การปลอมหรือดัดแปลงเอกสารขึ้นท้ังฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง หรือ ลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร                   
อาจทำให้ข้าพเจ้าได้รบัโทษท้ังในทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงได้รับโทษตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมติคณะกรรมการของสหกรณ์ 

4.5 ข้าพเจ้ายินยอมส่งมอบเอกสารตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ ท้ังนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ 
4.6 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

ลงชื่อ……………….………………...………ผู้ขอกู้ 
(……………………….….........………….) 

 

วันที่รับ………….….................................. 
เลขที่รับ…………...........………...……........ บุคคลที ่สอ.กฟภ. สามารถติดต่อเร่ืองกูแ้ทน

ชื่อ……………………………….…..…..……........…... 
โทร. (รหัส….…….)………...…...……......…………. 
โทรระบบภายใน………………….….……............. 



แผนที่สังเขปท่ีดินหรือที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาเป็นหลักประกันในการขอกู้ 

 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………. ผู้ขอกู้ 
(….……………………………….) 

 
        ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ               
กูเ้งินแล้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด 
 
ลงชื่อ………………………...……. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
     (………………………………….) 
     ………./……………./…………… 

          

 



ที…่…..……………./……………… 

หนังสือสัญญากู้เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อที่ดิน 
 

ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
วันท่ี..………เดือน………………………พ.ศ…………….X 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….……..........อายุ…….……..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี…………………………มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี…………..……..….หมู่……..…..………
ตรอก/ซอย………..……………..……ถนน………..………………………ตำบล/แขวง………….…….….……………อำเภอ/เขต.......……….………………………. 
จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย์…………….….โทรศัพท์………….……...…………… ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………………..……………. 
เลขประจำตัว………………..….....ประจำ กฟฟ. …………….…….……………..…..แผนก……………………………….กอง…………...…………..……….….….… 
ฝ่าย/สำนัก/เขต…………….………………………โทรศัพท์……………………….…..……… มีเงินได้รายเดือน เดือนละ……………………………………. บาท  
ขอทำหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปเรียกว่า“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี.้- 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน..…………..…………...X บาท (……………..……………………………………….....……………X ) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนนี้ถูกต้องไปครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้ แก่ผู้ให้กู้                 
ในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปีหรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข้อ 1. แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน                 
(เว้ น แ ต่ ง วด สุ ด ท้ าย ) เดื อ น ล ะ ………..……....……………….X บ าท  (……………………………………..………………………….………….….………X ) 
รวม………...………..X งวด โดยหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าว
ของข้าพเจ้าส่งชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 2. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะนำเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการซือ้ท่ีดินอันมีโฉนดและปลอดภาระจำนองรายอื่นเท่านั้น 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้นำอสังหาริมทรพัย์อันปลอดภาระจำนอง มาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้แกผู่้ให้กู้ คือ 
……………………………………………………….….……………………………….…................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้า             
มีอยู่ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก           
จากหลักประกันในข้อ 5.ด้วย 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ที่มีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีในภายหน้าทุกประการ 

ข้อ 8. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา และให้ถือว่าเงินกู้รายนี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14           
ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด ในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ ให้ไว้                   
และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญา ซึ่งในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงิน
ตามความใน ข้อ 6. เพือ่ชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 
 
 

/- ข้อ 9. หากข้าพเจ้า... 

ต้นฉบับ 
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ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้รายนี้ไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนที่ดินซึ่งใช้เป็นหลักประกันเงินกู้รายนี้แก่ผู้อื่น          
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่กรณีจำเป็น ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน 

ข้อ 10. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูต่อ่ผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 ข้อ 11. ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความใน  ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่หักเงิน
ตามความใน ข้อ 3. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้จนครบถ้วน 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่
กำหนดไว้ใน ข้อ 1. ได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

ข้อ 13. ในขณะทำหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ช่ือ………………………………………………….……………...................…..........…..…….. 
ซึ่งได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือช่ือข้างท้ายนี้แล้ว 
 
 หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน 
 

(ลงช่ือ) ..………...………………………………. ผู้กู ้
           (……….………………………………) 

 
(ลงช่ือ) ..………...………………………………. คูส่มรสของผู้กู ้

(……….………………………………) 
 

(ลงช่ือ) ..………...………………………………. ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
(……….………………………………) 
 

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

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

(……….………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที…่…..……………./……………… 

หนังสือสัญญากู้เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อที่ดิน 
 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
วันท่ี..………เดือน………………………พ.ศ…………….X 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….……..........อายุ…….……..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี…………………………มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี…………..……..….หมู่……..…..………
ตรอก/ซอย………..……………..……ถนน………..………………………ตำบล/แขวง………….…….….……………อำเภอ/เขต.......……….………………………. 
จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย์…………….….โทรศัพท์………….……...…………… ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………………..……………. 
เลขประจำตัว………………..….....ประจำ กฟฟ. …………….…….……………..…..แผนก……………………………….กอง…………...…………..……….….….… 
ฝ่าย/สำนัก/เขต…………….………………………โทรศัพท์……………………….…..……… มีเงินได้รายเดือน เดือนละ……………………………………. บาท  
ขอทำหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปเรียกว่า“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี.้- 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน..…………..…………...X บาท (……………..……………………………………….....……………X ) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนนี้ถูกต้องไปครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ใน
อัตราร้อยละสิบสี่ต่อปีหรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข้อ 1. แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน                 
(เว้ น แ ต่ ง วด สุ ด ท้ าย ) เดื อ น ล ะ ………..……....……………….X บ าท  (……………………………………..………………………….………….….………X ) 
รวม………...………..X งวด โดยหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าว
ของข้าพเจ้าส่งชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 2. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะนำเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการซือ้ท่ีดินอันมีโฉนดและปลอดภาระจำนองรายอื่นเท่านั้น 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้นำอสังหาริมทรพัย์อันปลอดภาระจำนอง มาจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้แกผู่้ให้กู้ คือ 
……………………………………………………….….……………………………….…................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้า             
มีอยู่ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก           
จากหลักประกันในข้อ 5.ด้วย 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ที่มีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีในภายหน้าทุกประการ 

ข้อ 8. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา และให้ถือว่าเงินกู้รายนี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14           
ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  กำหนด ในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ ให้ไว้                   
และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญา ซึ่งในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงิน
ตามความใน ข้อ 6. เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 
 
 

/- ข้อ 9. หากข้าพเจ้า... 

คู่ฉบับ 
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ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้รายนี้ไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนที่ดินซึ่งใช้เป็นหลักประกันเงินกู้รายนี้แก่ผู้อื่น          
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่กรณีจำเป็น ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน 

ข้อ 10. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูต่อ่ผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 ข้อ 11. ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความใน  ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่หักเงิน
ตามความใน ข้อ 3. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้จนครบถ้วน 
 ข้อ 12. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่
กำหนดไว้ใน ข้อ 1. ได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

ข้อ 13. ในขณะทำหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ช่ือ………………………………………………….……………...................…..........…..…….. 
ซึ่งได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือช่ือข้างท้ายนี้แล้ว 
 
 หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน 
 

(ลงช่ือ) ..………...………………………………. ผู้กู ้
(……….………………………………) 
 

(ลงช่ือ) ..………...………………………………. คูส่มรสของผู้กู ้
(……….………………………………) 

 
(ลงช่ือ) ..………...………………………………. ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 

(……….………………………………) 
 

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

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

(……….………………………………) 
 



 

 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

 

วันท่ี.………เดือน………………..…………พ.ศ……………. 

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ข้าพเจ้า.............................................…….………………………………ตำแหน่ง…………..……………………….เลขประจำตัว………….…………….… 

สังกัด……..…….……………………….........……………..ขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่                  

ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้  รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมตามที่กฎหมาย

กำหนด ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ และให้รวมตลอดถึงการที่ข้าพเจ้า ออกจากงานจะโดยถึงแก่กรรม    

หรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หักเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากการไฟฟ้า ฯ เพื่อชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้น              

ให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน  
 

ลงช่ือ…………………………..……….……..ผู้ให้คำยินยอม    ลงช่ือ………………………….……………พยาน   ลงช่ือ.....……..…………….…………………พยาน 

 (………..………….…………………………….….)       (………..….………….………….….……………)     (…….…………….…………………….…………….) 
 

 

 

หนังสือยืนยันสถานะผู้กู้ 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................สมาชิกเลขท่ี...................................................................ในฐานะผู้กู้  

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย / ไม่เป็นผู้ถูกบังคับคดี/ ไม่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์             

ไม่ว่าช่ัวคราวหรือเด็ดขาดในคดีล้มละลาย /ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย 

หรือสอบสวนทางละเมิด หรือความผิดอื่นๆ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัย หรือทางละเมิด หรือความผิดอื่นๆ 
 

 ดังนั้น จึงลงช่ือรับรองไว้เป็นสำคัญข้างท้ายนี้ 
       

ลงช่ือ …………………………………………………………………... ผู้กู ้

(……….…………..................…....……………………….…) 
 

      ลงช่ือ …………………………………………………………………... พยาน                            ลงช่ือ …………………………………………………………………... พยาน 

             (……….…………..................…....……………………….…)                                                                                               (……….…………..................…....……………………….…)     



 
 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

วันที่ ……………เดือน………………………พ.ศ……………. X 
 
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............…….…………………...............……….…. ตำแหน่ง ………..............................…………. 
เลขประจำตัว……………......……… ประจำ กฟฟ. .........…......…….…………………… แผนก/หมวด ……………....………............……… 
กอง/เขต .………………….…….……..…… ฝ่าย/สำนัก/ภาค ............………………………………. โทรศัพท์……………..............….….. 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขที่ ...............…………… ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงิน
ไปจากสหกรณ์ฯ นั้น 

ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน                 
เงินโบนัส หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด หักชำระหนี้                         
ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ และให้รวมตลอดถึงการที่ข้าพเจ้าออกจากงาน จะโดยถึงแก่กรรมหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หัก                
เงินบำเหน็จเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า                    
ส่วนภูมิภาค จำกัด ชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วนได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด               
มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 
 

ลงชื่อ ……………………..........……………. ผู้ให้คำยินยอม 
       (...………….…….........……………….) 

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

 



หนังสือยินยอมทำนิติกรรม 
 

           ทำท่ี ......................................................... 
 

             วันที่ .............................................................X 
 

เรื่อง  ยินยอมทำนิติกรรม 
 

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกดั 
 

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

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต………….....…………………จังหวัด..........................................................   

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมนำหลักทรัพย์ คือ................................................................................. ........................... 

..................................................................................................... ................................................................................

................................................................ .....................................................................................................................

เป็นหลักประกันเงินกู้ของ...............................................................จำนวนเงินกู้....................................................... X 

โดยยินยอมทำนิติกรรมจำนอง ณ สำนักงานท่ีดิน........................................................................................................ 

 ข้อ 2. หากในอนาคต นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... 

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ฟ้องบังคับจำนองจากทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นได้ในทันที 

 ข้อ 3. หากฟ้องบังคับจำนองจากทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้เงินไม่พอชำระหนี้  ข้าพเจ้ายินยอม               

ชำระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่ผู้ให้กู้จนกว่าจะครบถ้วน 
 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ 
 

      ลงชื่อ ........................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

      ลงชื่อ ........................................................... พยาน 

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

      ลงชื่อ ........................................................... พยาน 

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



 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนที่................................................. 
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ......... 

 

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ผู้กู้)  อายุ ...................ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน....... .......................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด........... ....................... 
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท.................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขที่.................................... 
มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ทีข้่าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด            
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพ่ือส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใด      
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงิน อ่ืนใด                 
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ                  
จากหน่วยงาน ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงิน
จำนวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                   
ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้  ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ                  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจาก              
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

    ลงชื่อ..................................................... ผู้ใหค้ำยนิยอม 
                  (.....................................................) 
 

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



  หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนที่................................................. 
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ......... 

 

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ผู้กู้)  อายุ ...................ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน....... .......................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................. ...........จังหวัด.................................. 
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท.................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขท่ี.................................... 
มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ทีข้่าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

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

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงิน อ่ืนใด                 
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึ งได้รับ                  
จากหน่วยงาน ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงิน
จำนวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                   
ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้  ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ                  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจาก              
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 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__________________________________ เลขประจำตัวพนักงาน__________________ 

(“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (“ผู ้ควบคุมข้อมูล                 

ส่วนบุคคล”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้การเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด 

2. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ หรือคำสั่งของผู้ควบคุม                

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก การประมวลผล จัดทำข้อมูลและสถิติ การบริหารจัดการ การดำเนินงานเกี่ยวกับ                 

ธุรกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน 

5. เพ่ือใช้ในการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการต่างๆ 

6. เพื ่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู ่สัญญา หรือเพื ่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของ                   

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา 

7. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8. เพื่อใช้และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ที่เกี ่ยวข้องตามสัญญา หรือ                  

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี  ผู ้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายและทนายความ                 

ตามความจำเป็น 

9. กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที ่มีความอ่อนไหว  เช่น เลขประจำตัวประชาชน หรือ                        

เลขหนังสือเดินทาง เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายพิมพ์

นิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดท่ีจะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพ่ือวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. ถึง ข้อ 8. ข้างต้น 

10. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. – ข้อ 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

11. เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. – ข้อ 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ยังคงอยู่ เว้นแต่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคค ล

ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด 

/- ข้อมูล... 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปเพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือตามหมายเรียก หรือตามคำสั่งของศาลหรือเจ้าพนักง านหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้มีอำนาจ                  

ตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ หรือตามท่ีผู้ควบคุมส่วนบุคคลได้ขอความยินยอมเพ่ิมเติมเท่านั้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ ่งข้อมูล                  

ส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ยินยอม เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรณีที่หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์              

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เว้นแต่ กรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย               

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ 

4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคล เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่าง                 

การตรวจสอบเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กรณีที่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล                     

มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ เช่น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแสดงให้เห็นถึง

เหตุชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเ รียกร้อง                 

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล 

6. สิทธิในการขอรับ หรือขอให้ส่ง หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไปยังบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ควบคุม                 

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงาน

ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ กรณีที่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถทำได้                  

โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิเสธคำขอนั้นได้ 

7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล             

ส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจถอนความยินยอมได้ 

 

/- การถอน... 
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 การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล          

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว 

 ทั้งนี ้ การถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้  

1) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ หรือ                

คำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

2) ส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก การประมวลผล จัดทำข้อมูลและสถิติ การบริหารจัดการ                  

การดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

3) ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตน  

4) ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการต่างๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

5) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการดำเนินการตาม             

คำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา 

6) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7) ส่งผลกระทบต่อการใช้และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์/บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ที่เก่ียวข้อง                   

ตามสัญญา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก 

8. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 

2562 โดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ให้ความยินยอมโดยลงลายมือชื ่อไว้             

เป็นสำคัญ 

 

 ลงชื่อ_________________________________ X เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

               (________________________________) 


