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หนังสือสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  วนัที่   
   ขา้พเจา้.........................................................................................................อาย ุ.....ปี .....เดือน .....วนั สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั 
เลขทะเบียนท่ี......................  รับราชการหรือท างานประจ าในสังกดั................................................... อายกุารเป็นสมาชิก .....ปี ..... เดือน .....วนั ขอท าหนงัสือ
สญัญากูเ้งินไวต่้อสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
   ข้อ 1 ขา้ฯ ตกลงกูย้มืเงินจากสหกรณ์ฯ เป็นเงินจ านวน..................................................บาท (.......................................................................................) 
เพื่อใชเ้ฉพาะ.................................................. โดยตกลงคิดดอกเบ้ียกนัในอตัราร้อยละ.........ต่อปี ซ่ึงขา้ฯ ไดรั้บเงินกูด้งักล่าวนั้นครบถว้นถูกตอ้งแลว้ในวนัท่ีรับเงิน
ท่ีระบุในหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี 
   ขา้ฯ ตกลงผอ่นช าระเงินตน้เป็นงวดๆ ละ....................บาท และดอกเบ้ียในอตัราท่ีตกลง / ช าระเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียคืนเป็นงวดๆ ละ................. บาท  
รวม.......งวด เวน้แต่งวดสุดทา้ยให้จ่ายเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียท่ีเหลือทั้งหมด โดยตกลงผอ่นช าระเงินงวดแรกในงวดเดือน.................. เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ 
   ข้อ 2 ขา้ฯ ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ.....................บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ.....................บาท มีมูลค่าหุ้นเป็นเงินรวม จ านวน............................................บาท 
   ข้อ 3 ขา้ฯ ตกลงยอมรับตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ อนัมีผลผกูพนัต่อภาระหน้ีดงักล่าว และตกลงดงัต่อไปน้ีดว้ย กล่าวคือ 
    3.1 ตกลงยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินเดือนรายไดข้องขา้ฯ หกัเงินตามจ านวนท่ีขา้ฯ ตกลงผ่อนช าระให้แก่สหกรณ์ฯ ใน
ขอ้ 1 รวมทั้งในกรณีหากลาออก ยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าประการใดๆ แลว้ ตกลงจะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยพลนั และจดัการช าระหน้ีสิน
ทั้งหมดซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จส้ินก่อนในอนัดบัแรก โดยตกลงยนิยอมให้หกัเอาจากบรรดาเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินทุนเล้ียงชีพ
หรือเงินอ่ืนใด ท่ีทางราชการ หรือหน่วยงานตน้สังกดั หรือนายจา้งจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ฯ รวมทั้งยินยอมให้บุคคลผูมี้หน้าท่ีจ่ายเงินจ่ายเงินดงักล่าวหักเงินเพ่ือช าระ
หน้ีต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย 

3.2 ตกลงยนิยอมวา่ หากมีขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ประการใดๆ บงัคบัให้จ  านวนเงินท่ีกูย้มืตามสญัญาฉบบัน้ี ถึงก าหนดช าระโดยพลนัแลว้ ขา้ฯ 
ตกลงยนิยอมดว้ยโดยตกลงช าระตน้เงินและดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค  านึงถึงก าหนดเวลาขา้งตน้ 
 ขอ้ 4 ขา้ฯ ขอรับรองวา่ ขา้ฯ ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการทางวินยัและหรือถูกด าเนินคดีอาญาและหรือคดีแพ่งในขณะท่ีขอกูย้ืม และหากระหว่างท่ียงั
ช าระหน้ีไม่เสร็จส้ิน ถา้มีเหตุท่ีขา้ฯ ถูกด าเนินการทางวินยัและหรือถูกด าเนินคดีและหรือคดีแพง่ ขา้ฯ จะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบทนัที 
   สญัญากูเ้งินฉบบัน้ีท าโดยใจสมคัร ซ่ึงขา้ฯ ไดอ่้านและท าความเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ณ วนัเดือนปีดงักล่าวขา้งตน้ 

 
                          ..................................................ผูกู้ ้

(………………………………..) 
 

อนุมัติ.........................................บาท 
 
                                                                  ลงช่ือ.................................................... 

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

 
ขา้ฯ........................................................................................................ ..........ไดรั้บเงินกู้ จ  านวน......................................บาท                              

(............................................................................... )  ครบถว้นแลว้ ณ วนัที่ .............................................................  
 

.....................................................................ผูรั้บเงิน              จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้.....................................................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 
(…………………………………) 

(……………………………………………)     ลงช่ือ………………………………….หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
(…………………………………)

 

 

เลขท่ีสญัญา..................................... 

จ่ายเงินวนัท่ี........../............./............. 

 

ค าขอท่ี............................................ 

วนัท่ี............./................/.................. 

(ต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงนิต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ เท่านั้น) 

ใช้เฉพาะกรณีที่มอบหมายเท่าน้ัน 
ขา้พเจา้ผูข้อกูม้อบอ านาจให้
................................................................ 
ต าแหน่ง.................................................. 
สังกดั...................................................... 
เป็นผูรั้บเงินกูต้ามหนงัสือกูแ้ทนขา้พเจา้ 
...............................................................ผูกู้ ้
..........................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
..........................................................พยาน 
(........................................................) 

ขอรับรองวา่ไดต้รวจสอบสิทธิผูกู้-้ผูค้  ้า 
และด าเนินการตามระเบียบเงินกูถู้กตอ้งแลว้ 

ขอกู ้  …………………..บาท 
มีหน้ี,อื่น ๆ  …………………..บาท 
ส่วนท่ีเพิม่  …………………..บาท 
เบ้ียประกนั        …………………..บาท 
คงเหลือ …………………..บาท 
เห็นควรอนุมติั........................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 
เห็นควรอนุมติั.......................หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
เห็นควรอนุมติั……...............รองผูจ้ดัการ 
เห็นควรอนุมติั.......................ผูจ้ดัการ 
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รับรองภาระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 ข้าพเจ้า............................................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ..................................  

ได้ยื่นค าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ขอให้ค ารับรองเกี่ยวกับภาระหนี้สินท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับ กยศ. ดังน้ี 

  ไม่มภีาระหนี้สินกับ กยศ. 

  มีภาระหนี้สินกับ กยศ. จ านวน.........................บาท (.................................................................................)  

ผ่อนช าระหนี้เดือนละ.............................บาท จ านวน...........................งวด เริ่มช าระงวดแรกตั้งแต่งวดเดือน.....................พ.ศ........................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้

สหกรณ์ฯด าเนินการตามกฎหมายและหรือข้อบังคับของสหกรณ์ฯทุกประการ 

 

  ............................................................... สมาชิกผู้ขอกู้ 

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

หมายเหตุ : เอกสารต่อท้ายประกอบค าร้องขอกู้ยืม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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หนังสือยินยอมให้หักเงิน 

(ผู้กู้) 

เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั  
ชั้นล่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร 5  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

       
  วนัที่ ........................................................   

 ขา้พเจา้............................................................................  อายุ ........ ปี ........เดือน ........วนั เลขประจ าตวัประชาชน.....................................                              
ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
โทร..........................................สังกดั..........................................ปัจจุบนัรับเงินเดือนๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ  ากดั ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี ขอท าหนังสือมอบไวใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี เบิกจ่ายเงินท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือหักเงินช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู ้                                  
เลขท่ี............................... ลงวนัที่……………………….   ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส่้วนราชการผูเ้บิกท่ีมีหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินของทุกส่วนราชการผูเ้บิกในส านกังานต ารวจแห่งชาติ หรือ ส่วนราชการผูเ้บิก
อ่ืน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั แลว้แต่กรณี ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติส่งช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ให้ขา้พเจา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ ๒ ไม่วา่ขา้พเจา้จะไดโ้อนยา้ยไปสังกดัส่วนราชการ องคก์าร รัฐวสิาหกิจอ่ืนใดนอกส านกังานต ารวจแห่งชาติ เกษียณอายรุาชการหรือพน้
จากหนา้ท่ีราชการดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ขา้พเจา้ยนิยอมใหส่้วนราชการผูเ้บิกท่ีมีหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้โอนยา้ยไป
สังกดัหกัเงินตามท่ีกล่าวมาในขอ้ ๑ ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใหท้ราบแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ ๓ กรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินหรือเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ด าเนินการหกับ าเหน็จท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งเงินจ านวนนั้นให้
สหกรณ์ 

 ขอ้ ๔ ขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่เพิกถอนหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินฉบบัน้ีทั้งหมดหรือแมแ้ต่บางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจาก
สหกรณ์ 

 ขอ้ ๕ หนงัสือยนิยอมน้ีท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้และไดท้  าข้ึนเป็นสามฉบบัมีขอ้ความตรงกนัทุกประการ มอบไวใ้หส้หกรณ์เพ่ือ
เป็นหลกัฐานและด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งสองฉบบั อีกหน่ึงฉบบัขา้พเจา้เป็นผูเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ลงช่ือ..............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 

 (………………………………………..) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

 (............................................................) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงิน 

(ผู้กู้) 

เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั  
ชั้นล่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร 5  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

       
  วนัที่ ........................................................   

 ขา้พเจา้............................................................................ อายุ ........ ปี ........เดือน ........วนั เลขประจ าตวัประชาชน.....................................                              
ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
โทร..........................................สังกดั..........................................ปัจจุบนัรับเงินเดือนๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ  ากดั ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี ขอท าหนังสือมอบไวใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี เบิกจ่ายเงินท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือหักเงินช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู ้                                  
เลขท่ี............................... ลงวนัที่……………………….   ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส่้วนราชการผูเ้บิกท่ีมีหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินของทุกส่วนราชการผูเ้บิกในส านกังานต ารวจแห่งชาติ หรือ ส่วนราชการผูเ้บิก
อ่ืน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั แลว้แต่กรณี ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติส่งช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ให้ขา้พเจา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ ๒ ไม่วา่ขา้พเจา้จะไดโ้อนยา้ยไปสังกดัส่วนราชการ องคก์าร รัฐวสิาหกิจอ่ืนใดนอกส านกังานต ารวจแห่งชาติ เกษียณอายรุาชการหรือพน้
จากหนา้ท่ีราชการดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ขา้พเจา้ยนิยอมใหส่้วนราชการผูเ้บิกท่ีมีหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้โอนยา้ยไป
สังกดัหกัเงินตามท่ีกล่าวมาในขอ้ ๑ ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใหท้ราบแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ ๓ กรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินหรือเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ด าเนินการหกับ าเหน็จท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งเงินจ านวนนั้นให้
สหกรณ์ 

 ขอ้ ๔ ขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่เพิกถอนหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินฉบบัน้ีทั้งหมดหรือแมแ้ต่บางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจาก
สหกรณ์ 

 ขอ้ ๕ หนงัสือยนิยอมน้ีท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้และไดท้  าข้ึนเป็นสามฉบบัมีขอ้ความตรงกนัทุกประการ มอบไวใ้หส้หกรณ์เพื่อ
เป็นหลกัฐานและด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งสองฉบบั อีกหน่ึงฉบบัขา้พเจา้เป็นผูเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ลงช่ือ..............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 

 (………………………………………..) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

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

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 

 (............................................................) 
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บันทึกข้อตกลงในการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งขาติ จ ากัด กับ  
............................................................ (ชื่อสมาชิก) 

 

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

1. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ผิดนัดช ำระหนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถแจ้งควำมเป็นหนี้ที่ค้ำงช ำระให้แก่ข้ำพเจ้ำได้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้สหกรณ์แจ้งควำม 

เป็นหนี้ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
1. .....................................................................................ควำมสมัพันธ.์............................................. 

ที่อยู่......................................................................................................... ..............โทร. ................................ 
 2. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์....................... ....................... 

ที่อยู่............................................... ........................................................................โทร. ................................. 
 3. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์....................... ....................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... .โทร. ................................. 
 
 2.  ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ในสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้ติดต่อไปยังสถำนที่ต่อไปนี้ 
 1. สถำนที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... ...................... 

โทร. ............................................................................ .........................................................................................  
 2. สถำนที่ท ำงำน.............................................................................................................. ..................... 

โทร. .......................................................................................................................................... ........................... 
 3. สถำนที่............................................................................................ ................................................. 

โทร. ................................................................................................................................................................... .. 
 
 ลงชื่อ  ผู้กู้ / ผู้ค้ ำประกัน 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ พยำน 
 ( ) 
 
 ลงชื่อ พยำน 
 ( ) 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

ใบส าคัญจ่าย 

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

ข้าพเจ้า……………………………………..………………….. สมาชิกเลขทะเบียนที ่............. สังกัด............................  

ต าแหน่งหรือต าบลที่อยู่............................................................................................................................. ................. 

ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ดังรายการต่อไปนี้ 

 บาท 

เป็นเงินค่า ....................................................................................................................................  

หัก................................................................................................................................................................                

 

 

บาท.......................................................................................................................................รวม  

ค าช้ีแจง ……………………………………………………………………………………………………………………   FM-FN-002 

  .................................................................................ผูร้ับเงิน 

  (………………………………………………………………………..) 



1 
 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก             
เป็นส ำคัญ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมำชิก จึงด ำเนินกำรด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเก็บรักษำและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ปลอดภัย 
และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด จัดท ำเอกสำรฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ท่ำนได้รับทรำบขอบเขต                  
และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ
แห่งชำติ จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สหกรณฯ์" ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ                     

เพ่ือประโยชน์ของสมำชิกหรือผู้ขอใช้บริกำรนั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
  1. รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขที่ทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ
สถำนภำพสมรส อำยุกำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน  
 2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลข           
ประจ ำตัวพนักงำน หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขใบขับขี่ ภำพถ่ำย  
 3. รำยละเอียดส ำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลข
โทรศัพท์ E-Mail   
 4. รำยละเอียดในเอกสำรต่ำง ๆ ที่สมำชิกยินยอมมอบให้แก่สหกรณ์ฯฯ เช่น ค ำขอสมัครสมำชิก
หนังสือยินยอมให้บริษัทหักเงินส่งให้สหกรณ์ฯ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ หนังสือมอบอ ำนำจให้รับ
เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
 5. รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือหุ้น สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ยืมเงินจำกสหกรณ์ฯ              
กำรช ำระเงินกู้ของสมำชิก เงินได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญชี เงินฝำกสหกรณ์ฯฯธนำคำร สวัสดิกำรที่สมำชิก                  
พึงได้รับจำกสหกรณ์ฯ  
 6. ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ
หรือประวัติทำงกำรเงิน 

/7. ข้อมูลสมำชิก… 

 
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอม 
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

เลขที่รับเอกสำร 
วันที่ 
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 7. ข้อมูลสมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้เว็บไซต์ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ฯฯ โดยกำรเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บในระบบ หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ เช่น ข้อมูลสมำชิกเพ่ือเข้ำเว็บไซ ข้อมูลสมำชิกในระบบ
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักงำนสหกรณ์ฯ  

8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ 
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

 สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล 
แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่สหกรณ์ฯ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุ  
อันชอบด้วยกฎหมำยให้ต้องเปิดเผย 
 ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพ่ือให้ สหกรณ์ฯ 
สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น สหกรณฯ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรก ำกับและ
ดูแลสหกรณ์ฯ เช่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
สหกรณ ์ผู้ตรวจสอบกิจกำร ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้อง 
  2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ ์เป็นสมำชิก 
  3. หน่วยงำนต้นสังกัดของสมำชิก รวมถึงหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรหักเงินได้ทุกประเภทของ
สมำชิกเพ่ือช ำระเงินค่ำหุ้น หนี้ หรือรำยกำรอ่ืน ๆ น ำส่งสหกรณ ์
  4. ธนำคำรที่สหกรณ ์เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก 
  5. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (เครดิตบูโร) 
  6. บริษัทประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่เก่ียวข้อง 
  7. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก 
  8. หน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่สมำชิกร้องขอให้สหกรณ์ ออกหนังสือรับรองเพ่ือใช้ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 
 3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 
  สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 4. สิทธิของสมาชิกภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
  ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมำชิกมีสิทธิต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล             
ส่วนบุคคลที่สมำชิกให้ไว้กับสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกย่อมท ำได้ 
โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเช่นเดียวกับท่ีได้ให้ควำมยินยอม 

 
/ข้ำพเจ้ำ… 
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 ข้ำพเจ้ำ สมำชิกเลขทะเบียนที่  
ต ำแหน่ง สังกัด ( ) ในรำชกำร ............... ( ) นอกรำชกำร    
หมำยเลขโทรศัพท ์ ได้อ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมทั้งนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม 
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ไว้เป็นหลักฐำนส ำคัญ 
 
 

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

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

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

 




