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ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่รับเอกสำร
วันที่

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก
เป็นสำคัญ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมำชิก จึงดำเนินกำรด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเก็บรักษำและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ปลอดภัย
และปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ำรวจแห่ งชำติ จ ำกั ด จั ด ท ำเอกสำรฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท่ ำนได้ รับ ทรำบขอบเขต
และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่มีอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ
แห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สหกรณ์ฯ" ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อให้ กำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ฯ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และ
เพื่อประโยชน์ของสมำชิกหรือผู้ขอใช้บริกำรนั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขที่ทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ
สถำนภำพสมรส อำยุกำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลข
ประจำตัวพนักงำน หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขใบขับขี่ ภำพถ่ำย
3. รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลข
โทรศัพท์ E-Mail
4. รำยละเอียดในเอกสำรต่ำง ๆ ที่สมำชิกยินยอมมอบให้แก่ สหกรณ์ฯฯ เช่น คำขอสมัครสมำชิก
หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท หั ก เงิน ส่ งให้ ส หกรณ์ ฯ หนั งสื อ แต่ งตั้ งผู้ รั บ ผลประโยชน์ หนั งสื อ มอบอ ำนำจให้ รั บ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. รำยละเอี ย ดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือ หุ้ น สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ ยื ม เงิน จำกสหกรณ์ ฯ
กำรช ำระเงิน กู้ของสมำชิก เงิน ได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญ ชี เงินฝำกสหกรณ์ ฯ ฯธนำคำร สวัส ดิกำรที่สมำชิก
พึงได้รับจำกสหกรณ์ฯ
6. ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ
หรือประวัติทำงกำรเงิน
/7. ข้อมูลสมำชิก…
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7. ข้ อ มู ล สมำชิ ก เกี่ ย วกั บ กำรใช้เว็บ ไซต์ หรือ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ของสหกรณ์ ฯ ฯ โดยกำรเก็ บ
รวบรวมและจัดเก็บในระบบ หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ เช่น ข้อมูลสมำชิกเพื่อเข้ำเว็บไซ ข้อมูลสมำชิกในระบบ
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดภำยในสำนักงำนสหกรณ์ฯ
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่ สหกรณ์ฯ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมำยให้ต้องเปิดเผย
ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพื่อให้ สหกรณ์ฯ
สำมำรถดำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น สหกรณ์ฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรกำกับและ
ดูแลสหกรณ์ฯ เช่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ เป็นสมำชิก
3. หน่วยงำนต้นสังกัดของสมำชิก รวมถึงหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรหักเงินได้ทุกประเภทของ
สมำชิกเพื่อชำระเงินค่ำหุ้น หนี้ หรือรำยกำรอื่น ๆ นำส่งสหกรณ์
4. ธนำคำรที่สหกรณ์ เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก
5. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (เครดิตบูโร)
6. บริษัทประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก
8. หน่วยงำนอื่น ๆ ที่สมำชิกร้องขอให้สหกรณ์ ออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ
3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกตำมที่กำหนดในนโยบำยข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิของสมาชิกภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้ก ฎหมำยเกี่ย วกับ กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สมำชิก มี สิ ท ธิต่ ำง ๆ เกี่ย วกั บ ข้อ มู ล
ส่วนบุคคลที่สมำชิกให้ไว้กับสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกย่อมทำได้
โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเช่นเดียวกับที่ได้ให้ควำมยินยอม
/ข้ำพเจ้ำ…
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ข้ำพเจ้ำ

สมำชิกเลขทะเบียนที่
ตำแหน่ง
สังกัด ( ) ในรำชกำร ............... ( ) นอกรำชกำร
หมำยเลขโทรศัพท์
ได้อ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมทั้งนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ไว้เป็นหลักฐำนสำคัญ

........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)

รับที่ ………………………..

สมาชิกสมทบเลขที่

วันที่ ……………………….

_______________

ผูร้ ับ…..…………………….

ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ
(ประเภทบุคคล)
เขียนที่
วันที่
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ข้ อ 1. ข้าพเจ้าชื่อ
นามสกุล
ชื่อ ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
เลขประจาตัวประชาชน ---- เกิดวันที่
อายุ
ปี สัญชาติ
เชื้อชาติ
นับถือศาสนา
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ชื่อคู่สมรส
ข้ อ 2. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
หมู่ที่
หมู่บา้ น/อาคาร/ชั้น
ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บา้ น
ที่ทางาน
มือถือ
โทรสาร
E-mail:
ข้ อ 3. ปัจจุบนั  ทางาน หรื อ  เรี ยน อยูช่ ้ นั /ระดับ
ที่
เข้าทางานเมื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด
อัตราเงินเดือน
บาท
สานักงานที่ต้ งั อยูท่ ี่เลขที่
หมู่ที่
หมู่บา้ น/อาคาร/ชั้น
ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
โทรสาร
ข้ อ 4. ข้าพเจ้ามีบญั ชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ (เลือกเพียงธนาคารเดียว และ บัญชีที่ใช้ปัจจุบนั ที่สามารถทาธุ รกรรมกับ
สหกรณ์ฯได้)  ทหารไทย  กรุ งไทย  ออมสิ น
สาขา
เลขที่
ข้ อ 5. ข้า พเจ้า ได้ท ราบข้อ ความในข้อ บัง คับ และ ระเบี ย บของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจแห่ ง ชาติ จ ากัด
โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สมทบของสหกรณ์ โดยขอส่ งค่าหุ ้น
และค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่อสหกรณ์ (มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า 50 บาท) ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
และในการสมัครครั้งแรกนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งค่าหุ น้ ต่อสหกรณ์ จานวน
หุน้ เป็ นเงิน
บาท
(ลงชื่อ ผูส้ มัคร)...............................................................
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ข้ อ 6. ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
6.1 ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
6.2 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินจากบัญชี เงินฝากที่มีอยูก่ บั สหกรณ์
ชาระค่าหุ น้ ตามระเบียบฯ ที่สหกรณ์กาหนด หรื อหากข้าพเจ้าได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั
หักเงินงวดชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเพื่อส่ งสหกรณ์
6.3 ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อสหกรณ์รับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบแล้ว ข้าพเจ้าจะชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและ
ค่าหุ ้น ตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการจะได้กาหนด การชาระ
จานวนเงินดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามความในข้อ 6.2
6.4 ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์ ทุกประการ
6.5 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
6.6 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ คดั ชื่ อออกจากทะเบียนสมาชิ กของสหกรณ์ หากสหกรณ์ ตรวจพบว่าข้าพเจ้า
ไม่มีคุณสมบัติเป็ นสมาชิกสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 7. หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้าพเจ้า ขอแสดงความจานงตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 42 ไว้วา่ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ามี
ความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สิน
อื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับตามสิ ทธิ ของการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่สหกรณ์ฯ ได้หกั ชาระ
หนี้สินทั้งปวงที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ฯให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1.
เกีย่ วข้ องเป็ น
 ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก)  มีที่อยู่ ดังนี้
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
ลาดับที่ 2.
เกีย่ วข้ องเป็ น
 ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก)  มีที่อยู่ ดังนี้
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
ลาดับที่ 3.
เกีย่ วข้ องเป็ น
 ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก)  มีที่อยู่ ดังนี้
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 1. ให้จ่ายเงินทั้งหมดแก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ยงั มีชีวิตในลาดับต้นก่อน
 2. ให้จ่ายเงินแก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ยงั มีชีวติ อยูต่ ามที่ระบุไว้ในสัดส่ วนที่เท่ากัน
 3.
(ลงชื่อ ผูส้ มัคร)...............................................................
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ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงไว้ดว้ ยว่า ถ้าการเพิกถอน หรื อเปลี่ยนตัวผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า มิได้
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ คือมิได้แสดงความจานงเป็ นหนังสื อไว้ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการของ
สหกรณ์ฯ ก็ขอให้ถือหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้เป็ นสาคัญ หรื อถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตาม
หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ไม่อาจจะรับเงินได้
ก็ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจ่ายได้ตามที่เห็นสมควรและเป็ นธรรม
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)
หนังสื อให้ ความยินยอมของสามี / ภริยา
เขียนที่
วันที่

ข้าพเจ้า
ยินยอมให้
ซึ่ งเป็ นสามี / ภริ ยา ของข้าพเจ้าทานิ ติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรสกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจแห่ งชาติ จากัด ทั้งที่ได้กระทาไว้แล้ว และ/หรื อ ที่จะกระทาขึ้นในวันหนึ่ งวันใดข้างหน้าได้ตลอดไปจนกว่า
ข้าพเจ้าบอกเลิกเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ ฯ
ลงชื่อ

สามี/ภริ ยา ผูใ้ ห้ความยินยอม
(

ลงชื่อ

พยาน
(

ลงชื่อ

)
พยาน

(
FM-IT-002 Rev.00

)

)

4

คารับรองของสมาชิก1
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
สังกัด
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯเลขที่
เกี่ยวพันกับผูส้ มัครเป็ น
ของผูส้ มัครสมาชิกสมทบ
ขอรั บ รองว่า ตามความรู ้ เ ห็ นของข้า พเจ้า และตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อบัง คับ ของสหกรณ์ ข ้อ 36 และเป็ น
ผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เป็ นผูศ้ รัทธาในระบบสหกรณ์ เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดี สมควรเข้าเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์น้ ีได้
ลงชื่อ

สมาชิกผูร้ ับรอง
(

)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
สังกัด
ขอรับรองว่าตามความรู ้ เห็ นของข้าพเจ้าและตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ เป็ นผูม้ ีความประพฤติ และ
นิสัยดี สมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ ีได้
ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
ผู้สมัครต้ องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สาเนาบัตรข้าราชการ (กรณี เป็ นข้าราชการตารวจ)
2. สาเนาบัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ (กรณี เกษียณราชการ)
3. สาเนาบัตรประชาชน (กรณี เป็ นบุคคลทัว่ ไป)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรส)
**ผูส้ มัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสหกรณ์**
1

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ตามข้อบังคับ และ ระเบียบ สหกรณ์ฯ กาหนดว่า ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครโดยให้สมาชิกซึ่ งทางานในหน่วยงานเดียวกันรับรอง

อย่างน้อยหนึ่งคน แล้วจึงผ่านให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรอง โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าสารวัตรหรื อเทียบเท่ารับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัคร
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสารวัตรหรื อเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่ งเกี่ยวข้องเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตร เป็ นผูร้ ับรอง และ
ผูส้ มัครที่เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการตารวจหรื อลูกจ้างประจาในสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้สมาชิกรับรองหนึ่งคน
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