
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

               เขียนที....................................................... 
                วนัที..........เดือน....................พ.ศ............. 

 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้....................................................อยูบ่า้นเลขที ............................. หมู.่............ซอย.............................. 
ถนน.................................ตาํบล......................................อาํเภอ...................................จงัหวดั........................................ 
รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท ์(บา้น) .....................................  โทรศพัท ์(มือถือ).............................................. 
ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  โดยตลอด

แลว้  และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั    
จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  และขอใหถ้อ้ยคาํเป็น

หลกัฐานดงัต่อไปนี 
 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ อาย.ุ.....................ปี  (เกิดวนัที...............เดือน.................................พ.ศ. ..................) 
 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ตาํแหน่ง ............................................................................. 
แผนก ..................................กอง .....................................ฝ่าย ...................................สาํนกังานเขต ............................ 
โทรศพัท ์.........................................โทรสาร.......................................ไดรั้บเงินเดือน ........................................... บาท 

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้เป็นสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เลขที ................วนัที..................... 
 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์นซึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก  ในชนันีขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนง  ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ในอตัราเดือนละ  ........................... บาท (มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ของแถลงรายการหนีสินทงัหมด  ซึงขา้พเจา้มีอยูด่งันี  แสดงขอ้ความรายละเอียดของแต่ละราย 

คือ ชือสาํนกังานของเจา้หนี  จาํนวนหนีสินตงัแต่แรกอตัราดอกเบียร้อยละต่อปี  หลกัประกนัทีใหไ้ว ้ จาํนวนดอกเบีย

คา้งชาํระ  และเป็นหนีสินเพือการใดไดค้รบทุกราย 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 

อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามอตัราซึงกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ถา้จะแสดงความจาํนงสูงกวา่อตัราทีกาํหนดไวก้ย็อ่มเป็น

การดีแก่ท่านเอง 
หมายเหตุ 1.  โปรดเซ็นชือ  (ผูส้มคัรหนา้ 2 ดว้ย) 

2.   เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน       
   3.   ใส่รหสัพนกังาน 
 
 

เอกสารทแีนบประกอบ 

  1. รูปถ่าย 1 นิว 2 รูป  

  2. สําเนาบัตรประชาชน 2 ใบ /สําเนาบัตร กฟน. 1 ใบ 

  3. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
 4. หนังสือรับรองการเป็นพนักงานโดยฝ่าย ฝทม. 

   5. สําเนาหน้าสมุดธนาคาร(บัญชีเงินเดอืนโอนเข้า) 
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 ขอ้ 7.   ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอกูเ้งินของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  เพือชาํระหนีสินซึงขา้พเจา้มีอยูด่งัทีกล่าวในขอ้ 6 นนั เป็น 

จาํนวนเงิน ............................... บาท 

 ขอ้ 8.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีจ่ายเงินไดร้าย

เดือนของขา้พเจา้  เมือไดรั้บหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  โปรด

หกัจาํนวนเงินค่าหุน้และจาํนวนเงินงวดชาํระหนีพร้อมดอกเบีย  ซึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมือจ่าย  เพือส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

 ขอ้ 9.  ข้าพเจา้สัญญาว่าถา้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิก  ขา้พเจา้จะลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก  ทงัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ

เงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ใหเ้สร็จภายในวนัที

ซึงคณะกรรมการจะไดก้าํหนดการชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวนี  ขา้พเจา้ยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีที

จ่ายเงินไดร้ายเดือน  ปฏิบติัตามขอ้ความในขอ้ 8 ดว้ย 

 ขอ้ 10.  สมาชิกทีโอน  หรือยา้ย  หรือออกจากงานประจาํโดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตาย  หรือไร้

ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ยก็ใหถื้อว่าคงเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่ง

เงินค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีกก็ได ้ ทงันีตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงปี  สมาชิกเช่นว่านันอาจไดรั้บเงินกูจ้าก

สหกรณ์ไดต้ามระเบียบว่าดว้ยเงินกูข้องสหกรณ์ (ขอ้บงัคบัขอ้ 41) 

 

 ลงชือ________________________________ผูส้มคัร 

                                                                                   (_______________________________) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

คาํรับรองของ 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

เขียนที…………………………………………… 

วนัที …………………………………………….. 
 

 ขา้พเจา้.............................................................................................ตาํแหน่ง.......................................... 

สงักดั..................................ขอรับรองว่า  ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามทีขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความซึงผูส้มคัร

ได้แสดงความไวใ้นใบสมคัรขา้งบนนีเป็นจริงทุกประการ  ทังนีผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกต้องทีกาํหนดไว้ในร่าง

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 31  และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตงัขึน 
 

ลงชือ________________________________ผูรั้บรอง 

                                                                                              (_______________________________) 

 



 
 

-3- 

หนังสือให้ความยนิยอมของสาม/ีภรรยา  ของสมาชิกสหกรณ์ 

 

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

ขา้พเจา้ ..............................................................................ยนิยอมให ้................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนที ..........................................ซึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าคาํทีไม่ใชอ้อก)  ของขา้พเจา้ทาํนิติกรรม 

อนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรส  กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ทงันีไดท้าํไวแ้ลว้และหรือทาํขึนมาในวนัใดในภายหนา้ไดต้ลอดไป  จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนังสือ

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ประการใด ๆ  ก็ตาม  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิ

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์  เหมือนลกูหนีร่วมกบัสามี/ภรรยาของขา้พเจา้ดว้ย 

 

(ลงชือ)……………………………………………. สามี/ภรรยา 

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

(ลงชือ)................................................................... พยานรับรอง 

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

(ลงชือ)................................................................... พยานรับรอง 

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

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

หมายเหตุ  1.  ให้คู่สมรสสมาชิกทีทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ตงัแต่วนัที  16  ตุลาคม  2519  เป็นตน้มา  ใหค้วามยนิยอมเป็นหนังสือดว้ยสมาชิกทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด  ถา้ไดส้มรสโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวนัที  16  

ตุลาคม  2523   และเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการสินบริคณห์ของคู่สมรสอยูก่่อนแลว้วนัที  16  ตุลาคม  2519  ทงันีถือได้

ว่าเป็นผูจ้ดัการสินบริคนธแ์ต่ฝ่ายเดียว  ก็ใหถื้อว่าคู่สมรสของสมาชิกนนั  ไดย้นิยอมใหส้มาชิกจดัการสินสมรสแลว้โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอม  เวน้แต่คู่สมรสจะบอกเลิก 

  2.  ถา้ใหค้วามยนิยอมพิมพล์ายนิวมือแทนการลงชือ  จะตอ้งมีพยานรับรองลายมืออยา่งนอ้ย 2 คน  และ

พยานนีจะพิมพล์ายนิวแทนการลงชือไม่ได ้ พิมพล์ายนิวมือตอ้งทาํต่อหนา้พยาน 

  3.  พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  

ดว้ยกนั 
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หนังสือร้องขอให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งข้อมูลเงนิเดือนและนําเงนิค่าจ้างส่วนหนึง 

ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกัด 

และยินยอมให้การไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยเลขทีบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

 

วนัที.........เดือน..........................................พ.ศ................... 

               ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..........................................นามสกุล......................................................................... 

เป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวง สงักดั(แผนก/กอง)....................................................................................................... 

ฝ่าย / เขต................................................................ขอทาํหนงัสือนีใหไ้วต่้อการไฟฟ้านครหลวง  เพือเป็นหลกัฐานว่า   

ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

เลขทีสมาชิก..........................  ซึงมีหนา้ทีตอ้งจ่ายค่าบาํรุง  ค่าสมาชิก  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชิก  ค่าเบียประกนั

ชีวิต ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินค่าหุน้ เงินฝาก ตน้เงินกูแ้ละดอกเบีย ต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จาํกดั แลว้แต่กรณี   รวมทงั เพือความสะดวกในการกระทาํธุรกรรม    ดงันนั  โดยหนงัสือฉบบันี 

ขา้พเจา้จึงขอใหก้ารไฟฟ้านครหลวงดาํเนินการดงัต่อไปนี 

                ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอให้ การไฟฟ้านครหลวง   แจง้ขอ้มูลค่าจา้งเงินเดือนของขา้พเจา้ ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ทราบ  เป็นประจาํทุกปีตลอดไป     จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิก และ

ขอให้นาํค่าจา้งเงินเดือนส่วนหนึงของขา้พเจา้ ส่งสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั    ทงันี ตามจาํนวนเงินทีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั แจง้แทนขา้พเจา้

ดว้ย 

                ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอให ้การไฟฟ้านครหลวง   เปิดเผยเลขทีบญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้  ให้สหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั   เพือนาํเงินปันผลและเงินเฉลียคืนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของขา้พเจา้     ซึงเป็นเลขทีบญัชีเงินฝากเดียวกบัทีการไฟฟ้านครหลวง  นาํค่าจา้งเงินเดือนของขา้พเจา้เขา้ในบญัชีเงินฝาก

ธนาคารดงักล่าว 

 

                                                                             ลงชือ.............................................................. 

                                                                                     (.............................................................)  
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จํากดั 

ทะเบียนสมาชิก 

 ขา้พเจา้ชือ.........................................................................................อาย.ุ.....................ปี   

 สมาชิกเลขทะเบียนที ....................................................รับเป็นสมาชิกตามมติทีประชุม 

 คณะกรรมการดาํเนินการ  ในการประชุมครังที...........................................................  

 วนัที ..................................................... 

 ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินสะสมรายเดือน ครังแรกวนัที .................................. 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 

 จึงไดล้งลายมือชือให้ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้ 

 

ณ วนัที ................................................................ 

ลายมือชือสมาชิก................................................. 

 ลายมือชือพยาน .................................................. 

 ลายมือชือพยาน .................................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ ในกรณีที่ผู้รับโอน.... 

                                                                                                                      เลขสมาชิก…………………. 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

          เขียนที…่………………………………………………………….. 

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

           

          ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..........…สมาชิกเลขท่ี………………………. 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี     -                -                    -        -     สังกัด ฝ่ายหรือสำนักงานเขต.................................
แผนก…………………............………ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่.....................ซอย.........................................................
ถนน………………………...........………………ตำบล (แขวง)…………............……....................อำเภอ (เขต)....................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์บ้าน......................โทรศัพท์มือถือ……………………… 

         ขอทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จํากัด จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสงเคราะห์งานศพ และผลประโยชน์บรรดาที่ข้าพเจ้ามี
อยู่ในสหกรณ์ฯ แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ที่ ข้าพเจ้าตั้งขึ้นเท่านั้น ดังมีรายชื่อและรับประโยชน์ตามสัดส่วน ดังต่อไปนี้  

1. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 

๒. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 

๓. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 

๔. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 

5. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 

6. นาย/นาง/นางสาว……………………………………................................................…………เกี่ยวข้องเป็น……………….........................……      

    ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี      -                -                    -        -     ไดร้ับจำนวนร้อยละ….....……........................ 
                            

       ทั้งนี้ ไม่เก่ียวกับทรัพย์สินอย่างอ่ืนของข้าพเจ้าหากจะพึงมี ซึ่งข้าพเจ้าจะได้ทำพินัยกรรมไว้ ต่างหากอีกฉบับหนึ่ง หรือตกเป็น
ของทายาทโดยธรรมแล้วแต่กรณี ขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามี สติสมบูรณ์ดี และได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ  
 

                                                                     ลงชื่อ............................................................................ 
                                                                         

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

       

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 

หมายเหตุ : สมาชิกต้องยื่นหนังสือ
ฉบับน้ี  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด้วยตนเอง
เท่านั้น 

๑/๒ 



ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 

            ลงระบบเรียบร้อยแล้ว 

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

           วันท่ี............................ 
วันที่เริ่มใชแ้บบฟอร์ม 16 มิถุนายน 2565 

 

   

 ในกรณีที่ผู้รับโอนประโยชน์คนหนึ่งคนใด ถึงแก่กรรมก่อนผู้ทำหนังสือแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์  ให้สหกรณ์ฯดำเนินการ
โอนสัดส่วนของผู้รับโอนประโยชน์ที่ถึงแก่กรรม  ตามความประสงค์ของผู้ทำหนังสือฯ ดังนี้ 

 

ให้นำส่วนของผู้ถึงแก่กรรม  ไปแบ่งให้แก่ผู้มีชื่อรับโอนประโยชน์ที่เหลืออยู่ในหนังสือฉบับนี้ ตามสัดส่วนเท่าๆ กัน 
 

ให้ส่วนของผู้รับประโยชน์ ที่ถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้า ให้ตกแก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของข้าพเจ้า โดยกรณีที่มี
ทรัพย์สินไม่เกินสามแสนบาทถ้วน ให้ดำเนินการสืบทายาทตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ  หากเกินกว่าสามแสนบาทขึ้นไป
ใหท้ายาทของข้าพเจ้า ไปดำเนินการร้องขอต่อศาลเพ่ือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกต่อไป   

  

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………. ได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งสอง 

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

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

                     เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ                                เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ      

                                                             

คำแนะนํา 
 

1. หากพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือมีผู้อ่ืนเป็นผู้เขียน หรือกรอกข้อความในช่องว่าง สมาชิกที่ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้อง     
ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) อย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน 

2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นพยาน จะต้องลงลายมือชื่อในขณะนั้นต่อหน้าสมาชิกที่ตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
3. ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์จะเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้ 

   4. ถ้ามีการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือนี้ จะต้องลงลายมือชื่อสมาชิกที่ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และ 
       วัน เดือน ปี กำกับไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นพยาน และพยานต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในขณะนั้นด้วย 
 

 

 

 
         สำเนาบัตรประชาชน :  

 

 
 

 

 

 

๒/๒ 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 
 

หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สำหรับสมาชิกผู้ทำหนังสอืแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
      

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

 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................สมาชิกเลขที่................................. 

ในฐานะสมาชิกหรือผู้ใช้บริการจากสหกรณ์        ❒  “ให้” ความยินยอม  ❒  “ไม่ให้” ความยินยอม 

          ในการให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  จัดเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล,เลขบัตรประชาชน,เลขสมาชิก,ข้อมูลการติดต่อ,ที่อยู่,
ข้อมูลการแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ และข้อมูลตามเอกสาร หลักฐาน ประกอบอื่น ที่กำหนดไว้ใน หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้ในการ ประกอบการแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตามระเบียบสหกรณฯ์ 

 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัว  เอกสารชี้แจงข้อมูล หรือ
ได้รับคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมี
ความเข้าใจดีแล้ว 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และ
ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญา
ระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่  

 กรณีท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ข้าพเจ้าอาจได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการน้อยลง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดที่เกิดจาก ไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวมรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูล และ
ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
ก่อนการถอนความยินยอม 

 

 ลงชื่อ……………………………….………………………....….……. 

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

 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 

หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สำหรับผู้รับโอนประโยชน ์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
      

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

 ข้าพเจ้า ผู้รับโอนประโยชน์ ของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................สมาชิกเลขท่ี............................ 
ในฐานะสมาชิกหรือผู้ใช้บริการจากสหกรณ์        ❒  “ให้” ความยินยอม  ❒  “ไม่ให้” ความยินยอม 

 ในการให้สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  จัดเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล,เลขบัตรประชาชน,ความสัมพันธ์,ข้อมูลการแต่งตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ และข้อมูลตามเอกสาร หลักฐาน ประกอบอื่น ที่กำหนดไว้ใน หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้ในการ 
ประกอบการแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตามระเบียบสหกรณฯ์ 

 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัว  เอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับ
คำอธิบายจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความ
เข้าใจดีแล้ว 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และ
ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญา
ระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่  

 กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้  ข้าพเจ้าอาจได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการน้อยลง อันเนื่องมาจากข้อจำกัดที่เกิดจาก ไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวมรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูล และ
ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
ก่อนการถอนความยินยอม 
 

ลงชื่อ……………………………….………………………....….……. ลงชื่อ……………………………….………………………....….…….  

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

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

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



                                         ใบขอทาํบัตรสมาชกิ  

(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง  เพือใช้ในการทําบตัรประจําตวัสมาชิก) 

ชือ.......................................................................................เลขสมาชิกสหกรณ์........................................... 

   หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน.........      -                         -                               -             -                                                      

   สงักดัหน่วยงาน................................................................. กฟน.เขต............................................................... 

   เลขประจําตวัพนกังาน กฟน................................................ เลขสมาชิกสหกรณ์บริการฯ.................................... 

   หมายเลขสมาชิกสหภาพแรงงานฯ...................................... เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่................................................ 

(ตัวอย่างลายเซ็น) (กรุณาใช้หมึกดําเท่านัน) 

 

      

    
  ตดิรูปถ่าย  นิว 

(โปรดเซ็นชือจาํนวน  แห่ง โดยให้อยู่ตรงกลางภายในกรอบ และกรุณาอย่าให้ลายเซ็นชิดกรอบ เด็ดขาด เนืองจากจะไม่สามารถสแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้) 

                                                                                        ลงชื่อ.......................................................................ผูขอทําบัตรสมาชิก 

                                                                                    วนัที....................เดือน...................................พ.ศ. ....................              

ลําดับที________ 

                 (สําหรับเจ้าหน้าทีรับเรืองขอทําบัตร)   

รับเรืองวันที................................................................ 

เหตุทีขอออกบัตร                ทาํบัตรครังแรก         บัตรเดมิชํารุด 

       บัตรเดมิสูญหาย           บัตรเดมิหมดอายุ 

      เปลียนชือ/นามสกุล/ลายเซ็น 

  วันออกบัตร............................. บัตรหมดอายุ ............................ 

                   ลงชือ.............................................เจ้าหน้าทีผู้รับเรือง 

                            (รายละเอียดการรับบัตร) 

      สมาชิกได้รับบัตรเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  เมือวันที................................... 

                รับด้วยตนเอง 

                รับแทนตามมอบอํานาจลงวันที................................................ 

                     

                                       ลงชือ....................................................ผู้รับบัตร 

                                ลงชือ....................................เจ้าหน้าทีผู้ออกบัตร 

                                                               มอบอํานาจรับบตัรแทน 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................สมาชิกเลขที................................ขอมอบ 

อาํนาจให(้นาย/นาง/นาวสาว............................................................................ .................................................เป็นผูม้าดาํเนินการทาํบตัรและรับบตัร 

สมาชิกสหกรณ์แทนขา้พเจา้ โดยไดแ้นบ สําเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบและผูรั้บมอบอาํนาจ เป็นหลกัฐานแนบทา้ยนี 

       ลงชือ..............................................................ผูม้อบอาํนาจ             ลงชือ......................................................ผูรั้บบตัร/ผูรั้บมอบอาํนาจ 

          โปรดอ่านรายละเอียดการทําบตัรด้านหลงั        ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 







 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

หนังสือแสดงความยนิยอม (Consent Form) 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
          วันท่ี.................................................... 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขที่............................. 

ในฐานะสมาชิกหรือผูใชบริการจากสหกรณ        ❒  “ให” ความยินยอม  ❒  “ไมให” ความยินยอม 

          ในการใหสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  จัดเก็บรวบรวม เปดเผย 

หรือใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา ไดแกขอมูลเกี่ยวกับ.....ใบสมัครสมาชิก เชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด เลขบัตร

ประชาชน บัตรพนักงาน  เลขรหัสพนักงาน  เอกสารรับรองการผานงาน สำเนาหนาสมุดธนาคาร(บัญชีเงินเดือนโอนเขา)  

ที่อยูตามทะเบียนบาน  ตำแหนงงาน สังกัด เขต  เบอรโทรศัพทติดตอ  ขอมูลสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  ขอมูลรายการ

หนี้สิน ขอมูลตามหนังสือยนิยอมคูสมรสในการทำนิติกรรมกับสหกรณ ขอมูลตามหนังสือรองขอใหหนวยงานแจงขอมูล

เงินเดือนและหักเงินนำสง ขอมูลตามหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน ขอมูลตามใบเปดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี

เงินฝากสหกรณ ขอมูลตามทะเบียนสมาชิกสหกรณ ขอมูลตามใบขอทำบัตรสมาชิก และขอมูลตามหนังสือแตงตั้งผูรับ

โอนประโยชน เปนตน.......  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชในการ......พิจารณารับสมัครเขาเปนสมาชิก...พิจารณาสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกหรือ

ครอบครัว การสงรายละเอียดหักเก็บหนีห้รือภาระคาใชจายใดๆ  ไปยังหนวยงาน  หรือสงขาวสารประชาสัมพันธใหกับ

สมาชิก..................................... 

 ทั้งนี้ กอนการแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดจากประกาศ นโยบายความเปนสวนตัว  เอกสารชี้แจง

ขอมูล หรือไดรับคำอธิบายจากเจาหนาที่สหกรณฯ ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (“ประมวลผล”) 

ขอมูลสวนบุคคล และมีความเขาใจดีแลว 

 ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือ

ชักจูง และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ไดเวนแตในกรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมาย

หรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  ที่ให

ประโยชนแกขาพเจาอยู  

 กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมีผลทำให ขาพเจา

อาจไดรับความสะดวกในการใชบริการนอยลง อันเนื่องมาจากขอจำกัดที่เกิดจาก ไมใหความยินยอมในการเก็บรวมรวม 

เปดเผย หรือใชขอมูล และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลท่ีไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

 

ลงชื่อ……………….………………………….……. 

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




