
คำอธิบาย 
 

ชุดสัญญาเงินกูสามัญท่ัวไป  ประกอบดวย 

1. คำขอกูเงินสามัญทั่วไป      1  แผน 

2. กรณีที่ขอกูเงนิตั้งแต 1,500,000 บาท ผูกูใชสลิปเงินเดือนปจจุบัน และยอนหลัง 2 เดือน 

3. กรณีที่ขอกูเงนิตั้งแต 1,000,000 บาท เอกสารการตรวจสอบบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ(เครดิตบูโร) 

4. หนั งสือยินยอม  (ผู กู ) ให หัก เงินชำระห น้ี  +  ใบสมัครประกันชี วิตกลุ มคุ มครองเงินกู  +            

หนังสอืยืนยนัสถานะผูกู และผูค้ำประกัน   1  แผน 

5. หนังสือสัญญาเงนิกูสามัญทั่วไป (ตนฉบับ + คูฉบับ)  2  แผน 

6. หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญทั่วไป (ตนฉบับ + คูฉบับ) 2  แผน  (ตอผูค้ำประกัน  1  คน) 

7. หนังสือยินยอมของผูค้ำประกัน (ตนฉบับ + คูฉบับ)  2  แผน  (ตอผูค้ำประกัน  1  คน)  

8. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพย 2  แผน 

9. แบบฟอรมขอใหสหกรณฯ ชำระหนี้แทน   1  แผน (ตามความตองการของสมาชิก) 

10. หนังสือยินยอม (ผูกู) ใหหักเงินซื้อหุน    1 แผน 

11. หนังสือยินยอม (ผูกู) ใหหักเงินชำระคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูแกสหกรณฯ      1  แผน 

12. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุม+รายละเอียดผูรับประโยชน บ.เมืองไทยประกันชีวิต  (ใบหนา+ใบหลัง)    

สวนที่ 4 ขอความยืนยันถอยแถลง+ลงช่ือ (ผูขอเอาประกันภัย)     (ใบหนา+ใบหลัง) รวม  2  แผน 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

คำแนะนำการกรอกเอกสารเงินกู 
 

สมาชิกที่ขอกูเงินกับสหกรณฯ ทุกประเภท  เพื่อความรวดเร็วขอใหดำเนินการในสัญญาเงินกูและสัญญาค้ำ

ประกัน ดังนี ้

- การกรอกสัญญาเงินกูทุกประเภท และสัญญาค้ำประกัน การลงลายมือชื่อใหใชปากกา สีน้ำเงิน  

เทานั้น 

- ในสัญญากูเงิน สวนของวันเดือนป, จำนวนเงินกู, จำนวนงวดผอน, จำนวนเงินที่ผอนชำระ ทั้งตัวเลข

และตัวหนังสือทุกหนา ให ผูกูลงลายมือชื่อ กำกับไวทุกจุด 

- ในสัญญาค้ำประกัน สวนของวันเดือนป , จำนวนเงินกู  ทั้ งตัวเลขและตัวหนังสือทุกหนาให        

ผูค้ำประกันลงลายมือชื่อ กำกับไวทุกจุด 

- ผูกู , ผูค้ำประกัน  และคูสมรสเซ็นเปนพยานไมได 

- หากทานลืมเซ็นชื่อกำกับตามที่กำหนดไว สหกรณอาจสงคืนหนังสือคำขอกูเงินใหแกสมาชิก หรือ

ทานตองสงเอกสารที่สมบูรณใหสหกรณอีกครั้ง 

*************** 



 

 
 
 

คำขอกู้เงินสามัญทั่วไป 
วันท่ี….……เดือน……………………………พ.ศ….……… 

 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

  1. ข้อมูลทั่วไป…     
ข้าพเจ้า…………………………………………………..……….……………….….สมาชิกเลขท่ี…………….….………..เกดิวันท่ี……..…..…..…………..อาย…ุ…….…ปี   

เลขประจำตัว ……………………………… สังกัด………………...…...…………..………………เงินได้รายเดือน…………….………...……..….บาท   โทร…………….….……… 

สถานภาพ    □ โสด    □ สมรส   □ หม้าย    □ หย่า  ช่ือคู่สมรส……………….…………………….……………….………………………….……อาย…ุ......….....ปี  
อาชีพ…………………………………………………….…….…สถานท่ีทำงาน ……………………..……………..……….……………...………………โทร……………….………….…….. 

  2. จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน… 
วงเงินท่ีขอกู้จากสหกรณ์………………….………………….……บาท (……………………………………………………………...…) ระยะเวลาในการผ่อนชำระ…………..งวด     

วัตถุประสงค์เพื่อ……..………………………………………………ขอรับเงินโดย  □  เช็ค  ,  □  ตั๋วแลกเงิน  ,  □ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ /     

□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................(เฉพาะบัญชีท่ีโอนเงินเดือน) เลขท่ีบัญช.ี……………………………………………………..………………… 
  3. ผู้ค้ำประกันการกู้เงิน… 

3.1 ข้าพเจ้า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขท่ี……….…………….……..เกิดวันที…่….…..…..…………..อายุ……...…ปี   
เลขประจำตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินไดร้ายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….…… 

3.2 ข้าพเจ้า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขท่ี……….…………….……..เกิดวันที…่….…..…..…………..อายุ……...…ปี   
เลขประจำตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินไดร้ายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….…… 

3.3 ข้าพเจ้า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขท่ี……….…………….……..เกิดวันที…่….…..…..…………..อายุ……...…ปี   
เลขประจำตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินไดร้ายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….…… 

44. คำรับรองของผู้กู้… 
4.1 ข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นๆ  โดยจะชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน   

ยกเว้นงวดสุดท้าย ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้เป็นต้นไป 
4.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าพเจ้าได้ตามประกาศสหกรณ์ 
4.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้และหนีอ้ื่นๆ ที่มีภาระผูกพันอยู่กับสหกรณ์พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ยังชำระไม่เสร็จสิ้นจากเงินกู้ในครั้งนี้ได้ 
4.4 ข้าพเจ้า ตกลงทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ โดยจะชำระค่าเบี้ยประกันตามอัตราที่กำหนด และไม่ยกเลิก 

การทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้จนกว่าจะชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น 
4.5 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกบังคับคดี / ไม่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย / ไม่เป็นบุคคล

ล้มละลายหรือถูกสอบสวนทางวินัย  
  5. เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน… 

5.1 สลิปเงินเดือน เดือนปัจจบุัน  กรณีที่ขอกู้เงินตั้งแต่ 1,500,000 บาท ผู้กู้ใช้สลิปเงนิเดือนปัจจุบัน และย้อนหลัง 2 เดือน  
5.2 กรณีที่ขอกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท เอกสารการตรวจสอบบริษทัข้อมูลเครดิตแห่งชาติ  (เครดิตบโูร) 
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน กฟภ. หรือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
5.4 สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหย่า , ใบมรณบัตร , ใบเปลี่ยนแปลงช่ือ - นามสกุล  (ถ้ามี) 
5.5 เอกสารคูส่มรส (เฉพาะผู้กู้) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบเปลี่ยนแปลงช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี) 
5.6 เอกสารอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์ร้องขอ 
หมายเหตุ    แนบสำเนาหน้าบัญชเีงินฝากธนาคารทีโ่อนเงินเดือน (กรณีโอน) , บัญชสีหกรณ์ เจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องดว้ยตนเอง 

 

ลงช่ือ……………………………………………….ผู้ขอกู ้

(…………………………………………………) 
 

เลขท่ีรับ………………….…..….……... 
 

วันท่ีรับ……………………………..……. 

บุคคลที่    สอ.กฟภ.  สามารถตดิต่อเรื่องกู้แทน
ช่ือ……………………………….…..……………………... 
โทร.….……………….………...…...……………….……. 
โทรดาวเทียม……….…………..……………….……… 
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หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 
ให้หักเงินชำระหนี้และค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุม่คุ้มครองเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

 

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

ข้าพเจ้า.............................................…….………………………………ตำแหน่ง…………..……………………….เลขประจำตัว………….…………….… 
สังกัด……..…….……………………….........……………..ขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้และค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ รวมทั้ง               
ค่าฤชาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ และให้รวมตลอดถึงการที่ข้าพเจ้า 
ออกจากงานจะโดยถึงแก่กรรมหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หักเงินบำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสทิธิได้รบัจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ เพื่อชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน  

 

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

 

ใบสมัครประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ 
 
 

 

 ข้าพเจ้า................................……………………..…………...…….…….....สมาชิกเลขที่…………...…………..….เลขประจำตัว……..…………….......
ตำแหน่ง…..………………………..สังกัด….……………….……………โทรศัพท์…………….……………ขอแสดงความจำนงทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้  
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินในอัตราค่าเบี้ยประกันตามทุนประกัน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. และบริษัทรับประกันทุก
ประการ 

ลงช่ือ...........………………………………………. ผู้สมัคร 
   (………………..………….……………….………….) 

หมายเหตุ ต้องสมัครพร้อมกับการขอกู้เงิน 
 

หนังสือยืนยันสถานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 

 ข้าพเจ้า.......................... .................................................................สมาชิกเลขที่ .......................... ........................ในฐานะผู้กู้ 
ข้าพเจ้า………….........................................................................................................สมาชิกเลขที่......................................ในฐานะผู้ค้ำประกัน ,
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกเลขที่................................ในฐานะผู้ค้ำประกัน และ
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกเลขท่ี..........................................ในฐานะผู้ค้ำประกัน  
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าตามรายช่ือข้างต้น ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย , ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีใ ด ๆ และไม่อยู่
ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
 

 ดังนั้น จึงลงช่ือรับรองไว้เป็นสำคัญข้างท้ายนี้ 
       

      ลงช่ือ …………………………………………………………………... ผู้กู้                                    ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้ค้ำประกนั 
             (……….…………..................…....……………………….…)                                                                                               (………….…………...........……………………….) 
 

      ลงช่ือ …………………………………………………………………... ผู้ค้ำประกัน                        ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้ค้ำประกนั 
             (……….…………..................…....……………………….…)                                                                                               (………….…………...........……………………….) 



       สัญญาเลขท่ี…..…………….……………………… 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป 
ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….……..........อายุ…….……..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 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 ซ่ึงต่อไปเรียกว่า“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี.- 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน..………………………..…………...X บาท (……………..…………………………………………………………X ) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนน้ีถูกต้องไปครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ท่ีลงในสัญญาฉบับน้ี โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้ แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  
สิบสี่ต่อปี หรือตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข้อ 1. แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) 

เดือนละ………..……....……………….X บาท (……………………………………..………………………….………….….………X ) รวม………...………..X งวด โดยหักจาก
เงินเดือน หรือค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้า
ส่งชำระหน้ีต่อผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 2. หรือตามท่ีผู้ให้กู้จะพึงกำหนด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปน้ี คือ……………………………………………………….….……………………………….….. 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ท้ังหมด 
ท้ังในขณะทำสัญญาฉบับน้ี และท่ีจะมีเพ่ิมขึ้นในภายหลังในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับน้ีโดยเป็นส่วนหน่ึงต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีมีอยู่แล้วหรือ
ท่ีจะมีในภายหน้า ทุกประการ 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึง แก่กรรมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินต้นท่ีค้างอยู่ท้ังหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย ท่ีคิดคำนวณจนถึงวันท่ีชำระเงินต้นคืนเสร็จสิ้นใน
อัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีท่ีได้รับการบอกเลิกสัญญา  
และในการน้ีข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินตามความใน ข้อ 5. เพื่อชำระหน้ีดังกล่าวได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 
 ข้อ 8. ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที  ตามความใน  ข้อ 7.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีหักเงินตามความใน 
ข้อ 3. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหน้ีจนครบถ้วน 
 ข้อ 9. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีสหกรณ์จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีกำหนดไว้ใน   
ข้อ 1. ได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้สหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาน้ีจนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 7.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดี
แก่ข้าพเจ้าได้ ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร 
 ข้อ 11. ในขณะทำหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..……..ซ่ึงได้รับรู้และให้ความ
ยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับน้ีและได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานข้างท้ายน้ีแล้ว 
 หนังสือสัญญาน้ีทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ           
ต่อหน้าพยาน 
 

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

 
   (ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผู้จัดการ สอ.กฟภ.           (ลงชื่อ)……….……….…….…….………….………………….พยาน 
           (…………….………………….…………………..........)                      (…….…....…….…………….…………………………….) ปรับปรุง พ.ย. 63 

ต้นฉบับ 



       สัญญาเลขท่ี…..…………….……………………… 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญทั่วไป 
ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….…….......... อายุ…….……..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 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 ซ่ึงต่อไปเรียกว่า“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี.- 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน.……………….…………..…………...X บาท (……………..…………………………………………………… X ) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนน้ีถูกต้องไปครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ท่ีลงในสัญญาฉบับน้ี โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้ กู้ในอัตราร้อยละ  
สิบสี่ต่อปี หรือตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข้อ 1. แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) 

เดือนละ………..……....……………….X บาท (……………………………………..………………………….………….….……… X ) รวม………...………..X งวด โดยหักจาก
เงินเดือน หรือค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้า
ส่งชำระหน้ีต่อผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 2. หรือตามท่ีผู้ให้กู้จะพึงกำหนด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปน้ี คือ……………………………………………………….….……………………………….….. 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ท้ังหมด 
ท้ังในขณะทำสัญญาฉบับน้ี และท่ีจะมีเพ่ิมขึ้นในภายหลังในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับน้ีโดยเป็นส่วนหน่ึงต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ท่ีมีอยู่แล้วหรือ
ท่ีจะมีในภายหน้า ทุกประการ 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินต้นท่ีค้างอยู่ท้ังหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย ท่ีคิดคำนวณจนถึงวันท่ีชำระเงินต้นคืนเสร็จสิ้นใน
อัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีท่ีได้รับการบอกเลิกสัญญา  
และในการน้ีข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินตามความใน ข้อ 5. เพื่อชำระหน้ีดังกล่าวได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 
 ข้อ 8. ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที  ตามความใน  ข้อ 7.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีหักเงินตามความใน 
ข้อ 3. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหน้ีจนครบถ้วน 
 ข้อ 9. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นท่ีสหกรณ์จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีกำหนดไว้ใน   
ข้อ 1. ได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้สหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาน้ีจนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 7.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดี
แก่ข้าพเจ้าได้ ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร 
 ข้อ 11. ในขณะทำหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..…….. ซ่ึงได้รับรู้และให้ความ
ยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับน้ีและได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานข้างท้ายน้ีแล้ว 
 หนังสือสัญญาน้ีทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ           
ต่อหน้าพยาน 
 

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

 
   (ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผู้จัดการ สอ.กฟภ.           (ลงชื่อ)……….……….…….…….………….………………….พยาน 
           (…………….………………….…………………..........)                      (…….…....…….…………….…………………………….) ปรับปรุง พ.ย. 63 

คูฉ่บับ 



       สัญญาเลขที…่…..…………..……..……………… 

หนังสือสัญญาค้ำประกนัเงินกู้สามัญทั่วไป 
ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………..…………………………………….……………….อายุ………………ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี……….…..……. มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี….………...หมู่…… ตรอก/ซอย…………..….…….……
ถนน……..………….…….…ตำบล/แขวง………..…...……….….……อำเภอ/เขต……….…………....…………….จังหวัด………..…...……………………..….…… 
รหัสไปรษณีย์………………..…โทรศัพท์……….……..……………….ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..………………เลขประจำตัว………………...……..
ประจำ กฟฟ. ……………..….................….แผนก/หมวด…..……………….………กอง/เขต………….…………….…ฝ่าย/สำนัก/ภาค…………….…………..
โทรศัพท์……………………..……..……มีเงินได้รายเดือน เดือนละ………….…………….….……..…………บาท  ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ 1. ตามที่ผู้กู้ คือ………………….…………………………….……..……………ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน….………………….…..……….X บาท 
(………………………………………………………………………………X ) ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่……..………………….……….X ลงวันท่ี……………….…….......……X

และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน     
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กลา่วไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่าในการที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำกัด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้จะได้ให้สมาชิกอื่น 
ซึ่งผู้ให้กู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ท้ังหมดในขณะทำสัญญา
ฉบับน้ี และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ค้ำประกันอ่ืนๆ ด้วย 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้แทนผู้กู้หลังจากผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ 
หักจำนวนเงิน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด    
มอบไว้กับผู้ให้กู้  และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนั้น          
โดยสิ้นเชิงแล้ว   
 ข้อ 6. กรณีส่งเอกสารให้ส่งตามที่อยู่ท่ีปรากฏในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ใน
หนังสือสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันท ี
 ข้อ 7. ในขณะทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรสช่ือ……………..……………........…………….…………….. ซึ่งได้รับรู้และให้ความ
ยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ และได้ลงลายมือช่ือในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหนา้พยาน 
 

      (ลงช่ือ)…………….…………….…….…………………. ผู้ค้ำประกัน       (ลงช่ือ)..…………….….….…………….……….…….. คู่สมรส /พยาน 
       (……………….……………………………………..)             (………….…………….……..……………………..) 
 

 (ลงช่ือ)…………….…………….………………………. พยาน               (ลงช่ือ)..……………….….…………….……….……….พยาน 
       (……………….……………………………………..)              (………….………….….…….……………………) 
รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจำตัวและลายมือช่ือของผู้ค้ำประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ำประกันน้ีได้ทำขึน้โดยถูกต้อง 

 

                                                       (ลงช่ือ)…..………….………..…….………………... เจ้าหน้าท่ี 
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ต้นฉบับ 



 
 

หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน 
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

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

 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..….…ตำแหน่ง……………..……..………. เลขประจำตัว…………..……..… 
ประจำ กฟฟ. ……….………………….………..แผนก/หมวด…….…………..…………กอง/เขต………….……………..…ฝ่าย/สำนัก/ภาค.……………………. 
โทรศัพท…์…………..……….……………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี……………………..………
ตามที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้แก่……………….……………...……………………………...เป็นจำนวนเงิน…………………………….………… บาท 
 ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า หาก………………………………………….……….……………………………ไม่สามารถชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จนครบถ้วนได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 
 

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

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

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

      (...………….………………….…..………..……….) 

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

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



       สัญญาเลขที…่…..…………..……..……………… 

หนังสือสัญญาค้ำประกนัเงินกู้สามัญทั่วไป 
ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………..…………………………………….……………….อายุ………………ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี……….…..……. มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี….………...หมู่…… ตรอก/ซอย…………..….…….……
ถนน……..………….…….…ตำบล/แขวง………..…...……….….……อำเภอ/เขต……….…………....…………….จังหวัด………..…...……………………..….…… 
รหัสไปรษณีย์………………..…โทรศัพท์……….……..……………….ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..………………เลขประจำตัว………………...……..
ประจำ กฟฟ. ……………..….................….แผนก/หมวด…..……………….………กอง/เขต………….…………….…ฝ่าย/สำนัก/ภาค…………….…………..
โทรศัพท์……………………..……..……มีเงินได้รายเดือน เดือนละ………….…………….….……..…………บาท  ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ 1. ตามที่ผู้กู้ คือ………………….…………………………….……..……………ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน….………………….…..………. X บาท 
(…………………………………………………………………………………X ) ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่……..……………….……….X ลงวันท่ี……………….…….......……X

และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน     
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่อ งการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กลา่วไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่าในการที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำกัด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้จะได้ให้สมาชิกอื่น 
ซึ่งผู้ให้กู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค จำกัด ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ท้ังหมดในขณะทำสัญญา
ฉบับน้ี และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ค้ำประกันอ่ืนๆ ด้วย 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้แทนผู้กู้หลังจากผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ 
หักจำนวนเงิน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด    
มอบไว้กับผู้ให้กู้  และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนั้น          
โดยสิ้นเชิงแล้ว   
 ข้อ 6. กรณีส่งเอกสารให้ส่งตามที่อยู่ท่ีปรากฏในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ใน
หนังสือสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันท ี
 ข้อ 7. ในขณะทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรสช่ือ……………..……………........…………….…………….. ซึ่งได้รับรู้และให้ความ
ยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ และได้ลงลายมือช่ือในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหนา้พยาน 
 

      (ลงช่ือ)…………….…………….…….…………………. ผู้ค้ำประกัน       (ลงช่ือ)..…………….….….…………….……….…….. คู่สมรส /พยาน 
       (……………….……………………………………..)             (………….…………….……..……………………..) 
 

 (ลงช่ือ)…………….…………….………………………. พยาน               (ลงช่ือ)..……………….….…………….……….……….พยาน 
       (……………….……………………………………..)              (………….………….….…….……………………) 
รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจำตัวและลายมือช่ือของผู้ค้ำประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ำประกันน้ีได้ทำขึน้โดยถูกต้อง 

 

                                                       (ลงช่ือ)…..………….………..…….………………... เจ้าหน้าท่ี 
   (...…………………………...…………………..) ปรับปรุง พ.ย. 63 

คูฉ่บับ 



 
 
 

หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน 
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

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

 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..….…ตำแหน่ง……………..……..………. เลขประจำตัว…………..……..… 
ประจำ กฟฟ. ……….………………….………..แผนก/หมวด…….…………..…………กอง/เขต………….……………..…ฝ่าย/สำนัก/ภาค.……………………. 
โทรศัพท…์…………..……….……………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขท่ี……………………..………
ตามที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้แก่……………….……………...……………………………...เป็นจำนวนเงิน…………………………….………… บาท 
 ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า หาก………………………………………….……….……………………………ไม่สามารถชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จนครบถ้วนได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 
 

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

      (...………….……………….…..……………..…….) 

 
 

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

      (...………….………………….…..………..……….) 

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

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

 
ด้านหลัง 



 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

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

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

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

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

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

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

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์     
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

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



 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

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

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

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

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

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

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

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คำยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์    
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

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



วันที่................................................. 

 

เรื่อง  ขอให้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ชำระหนี้แทน 

เรียน  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  

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

เลขประจำตัว................................. ตำแหน่ง ............................................สังกัด....................................................... 

มีความประสงค์ให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด หักเงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อดำเนินการ

ชำระหนี้ตามที่ปรากฏในสลิปเงินเท่านั้น พร้อมทั้งแนบเอกสารการเป็นหนี้ โดยจ่ายเงินเป็น ตั๋วแลกเงิน ดังนี้ 

1. ธนาคาร....................................................................................จำนวนเงิน.......................................บาท 

2. ธนาคาร....................................................................................จำนวนเงิน.......................................บาท 

3. ธนาคาร....................................................................................จำนวนเงิน.......................................บาท 

4. ธนาคาร....................................................................................จำนวนเงิน.......................................บาท 

5. ธนาคาร....................................................................................จำนวนเงิน.......................................บาท 

และส่วนที่เหลือสั่งจ่าย เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ผู้กู้    

    รวมทั้งสิ้น........................................บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

    

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

 



 

 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 

ให้หักเงินซื้อหุ้นแกส่หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

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

 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด  

 

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

ประจำ……..……......................……………..........แผนก/หมวด..................................................กอง/เขต...............................................

ฝ่าย/สำนัก/ภาค..................................โทรศัพท์..........................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

สมาชิกเลขท่ี..................................ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ฯ นั้น  

ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด            

หักเงินจากจำนวนเงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เพื่อสะสมทุนเรือนหุ้น

เป็นเงินจำนวน..........................................X บาท (.......................................................................................................X )  

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 



 

 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 

ให้หักเงินชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

 

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

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................…….………………………………ตำแหน่ง…………..…………….................………….

เลขประจำตัว……….….......………….…สังกัด……..…….....................................……………..แผนก/หมวด......................................................

กอง/เขต.............................ฝ่าย/สำนัก/ภาค..................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

สมาชิกเลขท่ี..................................ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด นั้น  

ข้าพเจ้าขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด            

หักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                 

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จนครบถ้วน  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในหนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

 
 

ลงช่ือ……………………….................…..……......….……..ผู้ให้คำยินยอม (ผู้กู้) 

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

 

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

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

ปรับปรุง พ.ย. 63 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด



-

-
-

-

-
-

-
-
- เจ้าหนี้

-
-

-

- เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

-

-

-

100%
-
-

-
-

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 





สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด



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 

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




