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                                                                               เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จำกัด 
       วันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ.................. 

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................เกิดวันที่............เดือน...........................พ.ศ..................
เลขประจำตัวประชาชน                                                       อายุ............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........
ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................รหสัไปรษณยี์.........................โทรศัพท์...................................E-mail………………………………………………….
เป็น       ลูกจ้างช่ัวคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาจ้างตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สังกัดหน่วยงาน/กฟฟ......................................
หรือ       มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกสามัญ ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................... ...............
สมาชิกเลขท่ี.......................เลขพนักงาน...............................ตำแหน่ง.................................หน่วยงาน/กฟฟ.............................................. 
กอง/เขต...............................โทรศัพท์...................................E-mail………………….……………..………..….ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................ถนน.....................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...........................โดยข้าพเจ้ามีสถานะเป็น       บิดาหรือมารดา       คู่สมรส       บุตร 

ของสมาชิกสามัญรายดังกล่าว 
ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดยตลอดแล้ว                     

เห็นชอบในวัตถุประสงค์ เป็นผู้มีความประพฤติดีงามและมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ นี้                       
และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 100.- บาท และชำระค่าหุ้นจำนวน 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000.- บาท 
2.  เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกจะถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ ฯ และขอรับรองว่า

ข้อความที่ได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกนั้นครบถ้วนถูกต้องทุกประการ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความใดที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับ
สหกรณ์ฯ นั้น ไม่เป็นความจริง หรือพบว่าข้าพเจ้าปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ พิจารณาให้
ออกจากสมาชิกได้ทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  
4. ข้าพเจ้าได้แนบ         สำเนาสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการจ้างของ กฟภ. (กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของ กฟภ.)    

                           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)   
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรส) และหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวของผู้รับโอนประโยชน์ 

                           สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิกหลัก)   
                           ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 

       (ลงช่ือ)....................................................................ผูส้มัคร 
(....................................................................) 

คำรับรองของสมาชิก คำรับรองของสมาชิกหลกั 
ขอรับรองว่าข้อความท่ีผูส้มัครได้แสดงไว้น้ีเป็นจริงทุกประการ ขอรับรองว่าผูส้มัครมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวเกี่ยวข้องเป็น.................... 

 ของข้าพเจ้า และข้อความท่ีผู้สมัครได้แสดงไว้น้ี เป็นจริงทุกประการ 

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

   (..........................................................)          (..........................................................) 
      สมาชิกเลขท่ี..............................                  สมาชิกเลขท่ี.............................. 

 (................................................................) 
สมาชิกเลขท่ี............................ 

 
สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

รับเป็นสมาชิกสมทบเลขท่ี.................................เมื่อวันที่...............................................ลงช่ือ....................................................ผู้จดัการ สอ.กฟภ. 

ใบสมัครสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
 
 
 

เลขท่ีรับ................................. 
วันท่ีรับ.................................. 

เริ่มใชเ้มื่อ 3 ธ.ค. 62 

*หมายเหตุ* กรณผีู้สมัครสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกหลกั ให้มีคำรับรองของสมาชิกหลัก (ช่องขวา) และ คำรับรองของสมาชิก (ช่องซ้าย) จำนวน 1 ราย (รวม 2 ราย) 
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สมาชิกภาพ 

1. สมาชิกสมทบ   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 5. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์            สมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว ้โดยให้ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม       สมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง ในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นสมาชิก 
(3) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ       สมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซ่ึง 

           กู้ยืมเงิน       เกี่ยวข้องเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาเป็นผู้รับรอง เมื่อ 
(4) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย      คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัคร 

           ได้แก่บุคคลดังต่อไปน้ี      มีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำหนดในข้อ 48 ท้ังเห็นเป็นการสมควร 
(ก) เป็นบุตร คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบิดามารดา      แล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่า 

                 ของสมาชิก หรือ      ค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น 100 หุ้น ท้ังน้ีไม่มีสิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มอีก 
(ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธ ิ     

                 ซ่ึงมีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป      และหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบท่ีลาออกจากการ 
2. สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ   มีสิทธิได้ดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน       เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 

(1) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์      6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระ 
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ       ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 100.- บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

           เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืน 
(3) ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก       ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

     หน้าท่ีสมาชิกสมทบ  มีดังนี้   7. การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์       สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์       ดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน 

           เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง       พิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว 
(3) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์       จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

           ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 8. การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก 
(4) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล ฐานะสมรส      สหกรณ์ เพราะเหตุจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติ 

           และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน      ของสหกรณ์ หรือมีพฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือ 
           นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง      สัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วย 
3. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก      ประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา 
     สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี      ปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ี และได้ลง 

(1) ตาย      มติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2) วิกลจริต      แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมแล้ว ก็เป็นอัน 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย      ถือว่าสมาชิกสมทบน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(4) ลาออกจากสหกรณ์                สมาชิกสมทบท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์  
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์       ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีทราบการให้ออก 
(6) ถูกให้ออกจากงานประจำโดยมีความผิดกรณีเป็น       คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

           สมาชิกสมทบตามข้อ 48 (4) (ข) 
(7) พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการ

ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีเป็นสมาชิกสมทบตาม 
ข้อ 48 (4) (ข) 

 

4. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซ่ึงตนมีอยู่ใน 
      สหกรณ์ในเมื่อตนตายน้ัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ี ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 
                ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์ขอเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะ  
       ดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
                เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์  
       คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า 
       เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวน้ัน ท้ังนี้ตามข้อ 57. วรรคแรกและข้อ 58. 
 
 



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... 



       -3- 

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       



 

 
      

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด 
        ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย์    ออมทรัพย์พิเศษ   
ก. โดยให้รายละเอียดดังนี้ 
 1. ชื่อบัญชี...........................................................................รหัสประจ าตัวพนักงาน...........................สมาชิกเลขที่...........................อายุ............ปี 

 2. ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี................หมู่............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
 2. อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์บ้าน..................................... 

 3. สถานท่ีท างาน.................................................................แผนก/หมวด.......................................... .....กอง/เขต................................................. 

 2. ฝ่าย/ภาค.........................................................................โทรศัพท์ท่ีท างาน..............................................มือถือ................................................ 

 4. หนังสือส าคัญบัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี....................................................................ออกให้โดย.......................................... ...................... 
 2. เมื่อวันท่ี....................................................หมดอายุวันท่ี............................ ........................ 

 5. เปิดบัญชีด้วย   เงินสด   เงินอื่นๆ ระบุ.....................จ านวน.................................บาท (.......................................................................) 

ข. ข้าพเจ้าได้ทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 
 1. ในวันท่ีสหกรณ์ฯ รับข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ 
 2. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ผู้ฝากจะต้องกรอกรายการในค าขอเปิดบัญชีเงินฝาก และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์ฯ 
 3. การเปลี่ยนลายมือชื่อ ท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทรายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้ตัวอย่างลายมือชื่อ ท่ีอยู่ ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง 
 4. สหกรณ์ฯ จะมอบสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากจะโอนเปล่ียนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหน่ึงไม่ได้ และควรเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าช ารุดหรือ 
 3. สูญหายต้องรีบแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ 
 5. ทุกครั้งท่ีฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องน าสมุดคู่ฝากมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบอ านาจของสหกรณ์ฯ เพื่อลงรายการฝาก หรือถอนแล้วแต่ 
 3. กรณี และให้ตรวจสอบจ านวนท่ีฝากหรือถอน และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง 
 6. เช็ค ตั๋วแลกเงิน ท่ีน ามาฝาก สหกรณ์ฯ จะรับไว้เพ่ือเรียกเก็บเท่าน้ัน ผู้ฝากจะถอนเงินจ านวนน้ีได้ต่อเมื่อสหกรณ์ฯ เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว  
 3. ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝากต้องมาขอรับคืนไปจัดการเรียกเก็บเอง 
 7. ผู้ฝากตกลงและยินยอมให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยสหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 8. เอกสารหรือหนังสือใดของสหกรณ์ฯ ท่ีส่งไปรษณีย์ธรรมดาไปยังท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท่ีท างาน หรือสถานท่ีติดต่อได้ซ่ึงระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี  
  3. ผู้ฝากต้องยินยอมให้ถือว่าสหกรณ์ฯ ได้ส่งให้เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
สมุดคู่ฝำกเลขที.่.......................................................  วันที่........................................................ 

 

         ........................................................      ........................................................ 
   เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอเปดิบัญชีเงินฝำก                                             ผู้จดักำร สอ.กฟภ. 
 

ค ำขอเปิดบัญชีเงินฝำกส ำหรับสมำชิกสมทบ 
เลขท่ีบัญชี.............................................. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.............................................. 
 

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อผู้ขอเปดิบญัชี              ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

1..X………………………………………………………………….   ลงชื่อ..X…………………………………………………ผู้ขอเปิดบัญช ี
 

2..X………………………………………………………………….        (………………………………………………………………….) 

ได้รับสมดุคู่ฝำกเลขที่........................................................ไว้เรียบร้อยแล้ว วันที่...................................................... 
 

..X………………………………………….. 

เริ่มใช ้9 ม.ค.62            ผู้ขอเปิดบัญช ี



 
 

 

 

 

 

 
 
เรยีน ผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
   ขาพเจา....................................................................................................................................เจาของบัญชี  

    ออมทรพัยพิเศษ  เลขที่...........................................................................  

    ออมทรพัยพิเศษสุขเกษียณ  เลขที่...........................................................................  

มีความประสงคใหสอ.กฟภ. โอนจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ/ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณของขาพเจาดังนี ้
 
1.  โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพย    เลขที่บัญชี............................................................ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ   เลขที่บัญชี............................................................ 

  โอนเขาบัญชธีนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไปนับจากวันคำนวณดอกเบี้ย 

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

 สาขา.................................................... โดยไดแนบสำเนาหนาเลขที่บัญชสีมุดคูฝากธนาคารมาดวยแลว 

 (เสียคาธรรมเนียมโอนเงินในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ 5 บาท , ตางจังหวัด 10 บาท) 
 
 2.  โอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพเิศษสุขเกษียณ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพย    เลขที่บัญชี...................................................... 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ   เลขที่บัญชี...................................................... 

  โอนเขาบัญชธีนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน) ในวันทำการถัดไปนับจากวันคำนวณดอกเบี้ย 

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

 สาขา.................................................... โดยไดแนบสำเนาหนาเลขที่บัญชสีมุดคูฝากธนาคารมาดวยแลว 

 (เสียคาธรรมเนียมโอนเงินในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ 5 บาท , ตางจังหวัด 10 บาท) 
 
 สำหรับคาใชจายในการโอนดอกเบี้ยเงินฝาก เขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ขอใหหักเงินจากยอด

ดอกเบี้ยที่ขาพเจาพึงไดรับประจำเดือน นั้น 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตอไปดวย จะขอบคณุย่ิง 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูขอเปดบัญชี 

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

 

  สหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

บันทึก 
 

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

เลขที่      วันท่ี                                                    .   

เร่ือง  ขอแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ/ออมทรพัยพิเศษสุขเกษียณ            . 

สิ่งที่สงมาดวย                                                                                                . 

เริ่มใช 18 เม.ย. 65 
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