
เรียน  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

        ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย   ออมทรัพยพิเศษ   ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ   ประจำเพ่ิมพูน 

ก. โดยใหรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อบัญชี...........................................................................รหัสประจำตัวพนักงาน...........................สมาชกิเลขท่ี...........................อายุ............ป 

2. ที่อยู บานเลขที่................หมู............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง.......................................

2. อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทบาน..................................... 

3. สถานท่ีทำงาน.................................................................แผนก/หมวด...............................................กอง/เขต................................................. 

2. ฝาย/ภาค.........................................................................โทรศัพทท่ีทำงาน..............................................มือถือ................................................ 

4. สถานท่ีติดตอตาม  ขอ 2.   ขอ 3.   อื่น ๆ ระบุ .................................................................................................................. 

5. หนังสือสำคัญ

  บัตรประจำตัวพนักงาน เลขท่ี..................................ออกใหโดย...........................เม่ือวันท่ี...........................หมดอายุวันท่ี.......................... 

  บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่................................ออกใหโดย...........................เม่ือวันท่ี...........................หมดอายุวันท่ี.......................... 

6. เปดบัญชีดวย   เงินสด   เงินโอน  จำนวน.......................................บาท (............................................................................................) 

6. เปดบัญชีดวย   เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร.........................สาขา...................เลขท่ี...................จำนวน...................บาท(.............................) 

ข. ขาพเจาไดทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยของสหกรณฯ 

1. การเปดบัญชีเงนิฝากครั้งแรก ผูฝากจะตองกรอกรายการในคำขอเปดบัญชีเงินฝาก และใหตัวอยางลายมือช่ือไวกับสหกรณฯ

2. การเปลี่ยนลายมือชื่อ ที่อยู ตองแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมกับใหตัวอยางลายมือชื่อ ท่ีอยู ท่ีตองการเปลี่ยนแปลง

3. สหกรณฯ จะมอบสมดุคูฝากใหผูฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แกไข หรือฉีกแผนใดแผนหนึ่งไมได และควรเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ถาชำรุดหรือ

สูญหายตองรีบแจงใหสหกรณฯ ทราบ

4. ทุกครั้งท่ีฝากหรือถอน ผูฝากตองนำสมุดคูฝากมาแสดงตอเจาหนาท่ีผูไดรับมอบอำนาจของสหกรณฯ เพ่ือลงรายการฝาก หรือถอนแลวแต

กรณี และใหตรวจสอบจำนวนท่ีฝากหรือถอน และยอดคงเหลือใหถูกตอง

5. เช็ค ต๋ัวแลกเงนิ ที่นำมาฝาก สหกรณฯ จะรับไวเพื่อเรียกเก็บเทาน้ัน ผูฝากจะถอนเงินจำนวนนี้ไดตอเมื่อสหกรณฯ เรียกเก็บเรียบรอยแลว

ถาหากเรียกเก็บเงินไมได ผูฝากตองมาขอรับคืนไปจัดการเรียกเก็บเอง

6. ผูฝากตกลงและยินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได โดยสหกรณฯ จะประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป

7. เอกสารหรือหนังสือใดของสหกรณฯ ที่สงไปรษณียธรรมดาไปยังท่ีอยู หรือสถานที่ที่ทำงาน หรือสถานท่ีติดตอไดซ่ึงระบุไวในคำขอเปดบัญชี

ผูฝากตองยินยอมใหถือวาสหกรณฯ ไดสงใหเรียบรอยและโดยชอบแลว

8. เมื่อสหกรณฯ ทราบวาผูฝากถึงแกกรรม จะงดจายเงินของผูฝากทันที ผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือทายาท มีสิทธิ์ที่จะรับเงินฝากคืน

โดยนำสมุดคูฝากและหลักฐานตางๆที่สหกรณฯ ตองการมาพิสูจนจนเปนท่ีพอใจแกสหกรณฯ จึงจะจายเงินคืนให

 คำขอเปดบัญชีเงินฝาก เลขท่ีบัญชี.................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี....................................................

ตัวอยางลายมือช่ือผูขอเปดบัญชี  ขอแสดงความนบัถือ 

1..X…………………………………………………………………. ลงชื่อ..X…………………………………………………ผูขอเปดบัญชี 

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

สำหรับเจาหนาท่ี 

 สมุดคูฝากเลขที่........................................................  วนัท่ี........................................................ 

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

 เจาหนาท่ีผูรับคำขอเปดบัญชีเงนิฝาก  ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

ไดรับสมดุคูฝากเลขที่...........................................................ไวเรียบรอยแลว วันที่..................................................................................... 

X……………………………............…………….. 

 ผูขอเปดบัญชี 
เร่ิมใช 1 ต.ค. 63

นายสหกรณ  ออมทรัพย 499000 123456 60

555 5 งามวงศวาน 47 งามวงศวาน ลาดยาว

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-999-9999

กฟจ.สระบุรี มิเตอร กฟก.1

- 10965 081-000-0000

/

/ 1 3488 99999 11 9 กระทรวงมหาดไทย 27 ต.ค. 60 26 ต.ค. 70

**กรณีเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 

                             ใหเปดบัญชีเปน 0 บาท**

(ลายเซ็นสมาชิก)

(ลายเซ็นสมาชิก)

(ลายเซ็นสมาชิก)

นายสหกรณ  ออมทรัพย

(ลายเซ็นสมาชิก)
**ลายเซ็นสมาชิกตรงตัว X ทั้ง 4 จุดตองเหมือนกัน**

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม

**การเปดบัญชีตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เซ็นรับรองสําเนา**



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 

นายสหกรณ   ออมทรัพย

/ (ลายเซ็นสมาชิก เซ็นกํากับ)

/

นายสหกรณ  ออมทรัพย 000-0-000999

การไฟฟาสวนภูมิภาค

นายสหกรณ  ออมทรัพย

(ลายเซ็นสมาชิก)

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม



ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากสหกรณ 

เพื่อโอนเงินฝากระหวางบัญชี / ซื้อหุน / ชำระหนี้ / โอนเขาบัญชธีนาคารพาณชิย 

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

เรียน     ผจก.สอ.กฟภ. 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................เปนเจาของบัญชี 

1. เงินฝากออมทรัพย เลขที่บัญช.ี....................................................................... 

2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เลขที่บัญชี................................................................. 

3. เงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ เลขที่บัญชี................................................ 

มีความประสงคขอถอนเงินฝากบัญชีดังกลาวขางตน ไมเกินจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี เพื่อโอนเงิน

จำนวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย / ออมทรัพยพิเศษ/ ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ / ประจำเพิ่มพูน / 

ซื้อหุน / ชำระหนี้ / โอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของขาพเจา ท้ังนี้ใหถือวาใบแสดงเจตจำนงนี้เปนหลักฐานที่

ขาพเจายอมรับวิธีการแจงความจำนงในการถอนเงินโดยขาพเจาจะสงใบถอนเงินฝากทางโทรสาร หรือ ID 

LINE : COOP.ADM (บริหารงานทั่วไป) หรือสงทางระบบไฟล เอกสาร (Upload File) เพ่ือให  สอ.กฟภ. 

ดำเนินการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย / ออมทรัพยพิเศษ /ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ ตามที่

ขาพเจาไดระบุไว  

โดยใหเริ่มดำเนินการตั้งแตเดอืน..............................พ.ศ...............เปนตนไป ทั้งนี้ทุกครั้งในการถอนเงิน

เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย / ออมทรัพยพิเศษ / ออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ / ประจำเพ่ิมพูน / 

ซื้อหุน / ชำระหนี้  / โอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของขาพเจา ขาพเจาจะแจงความจำนงโดยการจัดทำใบถอน

เงินฝาก และสงโทรสาร หรือ ID LINE : COOP.ADM (บริหารงานทั่วไป) หรือสงทางระบบไฟลเอกสาร (Upload 

File) ให สอ.กฟภ. ทราบเพื่อดำเนินการใหขาพเจากอน และจะจัดสงสมุดเงินฝากมาให สอ.กฟภ. เพ่ือบันทึก

รายการภายหลังทุกครั้ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

เบอรโทรติดตอ : .................................................  (........................................................) 

สำหรับเจาหนาที่  ไดตรวจสอบ และดำเนินการเรยีบรอยแลว  เสนอ ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 ..........................................เจาหนาที่  เพ่ือทราบ 

 .........................................หวัหนาเงินฝาก  ............................................ผูจัดการ 

เริ่มใช 1 ต.ค. 62 

2562

(ใสวันที่ ณ วันที่เขียนแบบฟอรม)

-------------- สหกรณ  ออมทรัพย

001-0-000000

001-1-111111

(ลายเซ็นสมาชิก เซ็นกาํกับ)

กรกฎาคม 2563

081-000-0000 นายสหกรณ  ออมทรัพย

ลายเซ็นสมาชิก

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม

2565



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 
หนังสือขอถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านเครื่อง ATM ธนาคาร 

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

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

เรื่อง ขอถอนเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคาร 

เรียน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ข้าพเจ้า........................................................................................................ ............................................ 

สมาชิกเลขท่ี..............................เลขประจำตัวพนักงาน...............................หนว่ยงาน/กฟฟ............................... . 

กอง/เขต.........................................................................ฝ่าย/ภาค........................................................................ 

โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ....................................................ดาวเทียม ........................... 

มีความประสงค์จะขอใช้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์เลขที่................................................................... 

วงเงิน....................................................บาท (.............................................................. ........................................) 

ผ่านเครื่อง ATM ธนาคาร เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ ........................................................ 

สาขา........................................................ตั้งแต่เดือน.............................................เป็นต้นไป โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนดทุกประการ 

เอกสารแนบ    สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ (บัญชีเงินเดือน) 

ลงชื่อ..........................................................สมาชิกสหกรณ์ 

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

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที ่

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เห็นสมควรให้ถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารได้ 

ลงชื่อ.......................................................... 
 (ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่) 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 62 
2562

กฟอ.ภูเขียว

26 มิถุนายน 2563

นายสหกรณ  ออมทรัพย

123456 499000 กฟอ.ภูเขียว

กฟฉ.3 -

02-999-9999 081-000-0000 10965

001-0-000000

5,000,000 -หาลานบาทถวน-

073-0-00000-0

การไฟฟาสวนภูมิภาค กรกฎาคม 2563

(ลายเซ็นสมาชิก)

นายสหกรณ  ออมทรัพย

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม

5




