
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้ฉุกเฉินประเภทเงินสด/โอนบัญชีธนาคาร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

 

ชื่อผู้กู้  ........................................................................ ทะเบียนสมาชิก ................................. ต าแหน่ง ..................................................................... 

สังกัด ................................................  อ าเภอ ................................................. จังหวัด .... ..................................... โทร.  .......................................... 
 

เอกสารประกอบการขอกู้ฉุกเฉิน 
 

1.  หนังสือค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน       มี    ไม่มี 

2.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี ้       มี    ไม่มี 

3.  หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี ้        มี    ไม่มี 

4.  หนังสือยินยอมให ้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล       มี    ไม่มี 

5.  ส าเนาบัตรประชาชน, บัตรขา้ราชการ  และทะเบียนบ้าน ของผู้กู้  จ านวน  1  ชุด    มี    ไม่มี 

6.  รายการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง ของผู้กู้ (เดือนปัจจุบัน) 

        (ใหแ้สดงรายการ รายรับ – รายจ่าย แยกเป็นรายการอย่างละเอียด  

        พร้อมให้ ผอ.การคลัง หรือหัวหน้าการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)    มี    ไม่มี 

7.  ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  จ านวน  1  ชุด       มี    ไม่มี 

 8.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)     มี    ไม่มี 

                 **ขอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ถ้ามี** ของผู้กู้ 
 

           
(หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน จะต้องเป็นส าเนาที่มภีาพชัดเจน ส าเนาบัตรประจ าตัวไม่หมดอายุ  มีการรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

 
 
***หมายเหตุ*** 
- เอกสารเงินกู้ทุกฉบับให้เขียนด้วยลายมือ ห้ามพิมพ์ 
- ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ด้วยหมึกสนี้ าเงิน 
- กรณีที่มีการแก้ไข ให้ใช้วิธีขีดท้ิงและลงนามก ากับ (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด) 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การส่งเอกสาร 
         ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ส่งถึง “ประธานคณะอนุกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด  เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8   ต าบลคลองหนึ่ง   
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   โดยให้สแกน
เป็นไฟล์ PDF  ถึง dlasavingloan01@gmail.com    เรื่อง “ขอกู้ฉุกเฉิน” 

กรณีส่งเอกสารทาง E-Mail  แล้ว ต้องส่งเอกสารค าขอกู้เงินฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ด้วย
ทุกครั้ง 
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      ค าขอและหนังสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
     เงินสด/โอนบัญชีธนาคาร 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

ข้าพเจ้า................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน --
--  อายุ..……..……….…ปี  ทะเบียนสมาชิกเลขที่ …………………….….....…   (  ) ข้าราชการ    
(  ) ลูกจ้างประจ า    (  ) อื่น ๆ ............................................ ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ............................................ 
ปัจจุบันต าแหนง่ …………………………………….....……..…  ระดับ ...................  เงินเดือน……………..…….……..…บาท    
สังกัด....................................................................... สถานะภาพ       โสด       สมรส        หม้าย หย่า                     
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .................... หมู่ท่ี .................. ซอย .................................... ถนน ....................................  
ต าบล/แขวง ........................................  อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ …………………….…………..………   มือถือ…………………………….….….….…… 
E-Mail……………………………….…….…….. ID Line…………………………………….………….   

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู”้ ขอเสนอค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน..............................................บาท (.........................................  
.......................................................) เพื่อน าไปใช้จ่ายดังต่อไปนี้   [  ] ใช้จ่ายส่วนตัว      [  ] ใช้จ่ายในครอบครัว   
[  ] การศึกษา    [  ] อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................... โดยผู้กู้ยินยอมให้น าหุ้น
ท่ีมีอยูม่อบให้ผู้กู้ไว้เป็นประกันเงินจ านวนนี้ และผู้กู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
มติต่างๆของผู้ให้กู้ ทุกประการ 

ข้อ 2. ผู้กู้ยอมโอนหนี้คงเหลือจากหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ค้างอยู่ก่อนพร้อมดอกเบี้ย(ถ้ามี) มาเป็น
หนี้ส่วนหนึ่งตามวงเงินกู้ตามข้อ 1. 

ข้อ 3. ผู้กู ้ตกลงว่าจะใช้คืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่ากัน  (ณ วันกู้อัตราร้อยละ 
............. ต่อปี) ในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้เป็นจ านวน ..................... งวด (ไม่เกินสิบห้างวด) โดยยินยอม
ให้ผูบ้ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้เพื่อ
ส่งช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นจนครบถ้วนตามสัญญา ด้วยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าจะ
ได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยสิ้นเชิง และผู้กู้ให้สัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ เป็นงวดรายเดือนภายในวันสิ้นเดือน 
(ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป) 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลง
ดอกเบี้ยท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 
 

        ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 

 
 

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................ 

สัญญาเลขที่…….……………..………………. 
ลงวันที่.......... /……………..…/……………. 

ค าเตือน ผู้ขอกูร้อกขอ้ความตามรายการทีก่ าหนดไว้ในหนังสือ
ขอกูน้ี้ โดยถูกตอ้งครบถว้น และหลกัฐานทีป่ระกอบค าขอกู้
ต้องรับรองส าเนาทุกแผ่น 
การขดู ลบ ตอ่เติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอย่างอื่นในค าขอกู้ 
ย่อมไม่สมบูรณ ์เวน้แตจ่ะท าโดยผู้ขอกูเ้อง และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว ้
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ข้อ 4. ผู้กู้ยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ว่า ถ้าผู้กู้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากงานประจ า ผู้กู้

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ 

ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ี
สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ เพ่ือช าระหนี้ของผู้กู้ตามสัญญาได ้

ข้อ 6. ผู้กู้ขอรับรองว่า ท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสัญญานี้ รวมท้ังท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์และท่ีอยู่โปรแกรม
แอพพิเคชั่น (Line) เป็นท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร หนังสือ ข้อมูลแก่ผู้กู้ กรณีผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือ เอกสารหรือ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการส่งไปกับผู้กู้โดยชอบแล้ว 

 ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้รับผิดในค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ไม่ว่าทางโทรศัพท์ จดหมาย 
หรือทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200 บาท 

ข้อ 8. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะได้รับจาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ให้กู้ 
หรือหน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้  หักช าระหนี้ได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้
กองทุนและหน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นี้ 

ข้อ 9. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือผิดสัญญา
ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ (เงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย) กับสมาชิกผู้กู้เงินคืนได้ทันที โดยมิพักต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ และผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยในต้นเงินกู้ค้างช าระท้ังหมดในอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด ผิดนัดหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันท่ีผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น โดยผู้กู้จะไม่ยก
เหตุผลข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก 

ผู้กู้ได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานต่อ
หน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

 

                                (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้กู ้
                                             (.............................................................)  

 
 
 
 
 
 

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

 

       ความเห็นของผู้บังคับบัญชา..........................................................................................  
 

                                    (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้บังคับบัญชา 
                                            (.................................................................) 

ต าแหน่ง (หัวหน้าฝ่าย/ช านาญการ/นายกฯ) ................................................................................  
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(การรับเงิน) 

  ข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินจ านวนเงิน...................................................................บาท  
(............................................................................................)  ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 
               (ลงชื่อ).............................................................. ผู้กู้/รับเงิน 
                              (...............................................................) 
              …............ /.......................... /................ 

********************************************************************************* 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

ผู้กู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ ….………….……. บาท   ขณะนี้ผู้ขอกู้มีหุ้นในสหกรณ์
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น …………………….…………………..บาท      ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์  ดังต่อไปนี ้       
[  ] สามัญ ....……………….………………………….….…………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….………………….. บาท         
[  ] พิเศษ  ................................................. บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.…….…….………………………………………….บาท 
ผู้กู้ช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน    [  ] ต่อเนื่อง    [  ] ไม่ต่อเนื่อง  ข้อชี้แจงอื่น ๆ ………………………….……………  

เสนอ ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ได้ตรวจค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินแล้ว เห็นควรอนุมัติให้กู้ได้จ านวน ......................................... บาท 
 
   (ลงชื่อ).................................................หน.ง.เงินกู้ฉุกเฉิน      (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าท่ี 
         (....................................................)                                (....................................................) 

 
 

 

                                 (ลงชื่อ).........................................................ผจก.      
                                       (............................................................) 

********************************************************************************* 
(การจ่ายเงิน) 

  ผู้ให้กู้ได้จ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว จ านวนเงิน .................................................. บาท      
โดย   [  ] เงินสด  ลงวันท่ี ................................................................  
         [  ] โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ ธนาคาร................................................................................    
       สาขา.............................................................. เลขที่………………………..……………………………… 
 
               (ลงชื่อ).............................................................. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                              (...............................................................) 
           



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ...................ปี  เลขประจ าตัวประชาชน 
…………………………………………….…………….…………  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่............................... หมู่ที่ ...................         
ซอย ..................................... ถนน .............................................. ต าบล/แขวง .....................................................  
อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ............................ มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ
หักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้
ความยินยอมไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
ได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และ
ส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอม
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง   
ท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือ 
นี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วย
หมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 

หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่
ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 

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

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



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

 
ข้าพเจ้า..............................................................................  อายุ................ปี เลขประจ าตัวประชาชน 

………………………………………………………………  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ................................... หมู่ท่ี ..................  
ซอย .................................. ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................................  
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................... เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ....................................... ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด,ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ,  
และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  
พ.ศ.2558 กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. คู่สมรส   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
2. บุตร    เบอร์โทรศัพท์......................................... 
3. บิดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
4. มารดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
5. ผู้บังคับบัญชา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
6. ผู้มีหน้าท่ีในการหักเงิน เบอร์โทรศัพท์......................................... 
7. บุคคลอื่น (ระบุ).....................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................

เบอร์โทรศัพท์.................................................. 
 
 เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
 

หนังสือยินยอมให้ เกบ็ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 
 เขียนที่...................................................................... 
 วันที่......... เดอืน ......................... พ.ศ. .................... 

ข้าพเจ้า              . เลขประจ าตัวประชาชน --
-- อายุ     . ปี  ทะเบียนสมาชิกเลขที ่     .  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่
  หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย     ถนน                
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      จังหวัด       

ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล 
หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูล ด าเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิฐานะเจ้าหนี้ตามสัญญากู้เงิน หรือวัตถุประสงค์อื่นตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด  และยินยอมให้โอน
ถ่ายข้อมูล หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลท่ีสหกรณ์ฯ มอบหมายเพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ และการ
ด าเนินคดี โดยมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับช าระหนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับผู้จัดเก็บข้อมูลได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขที่ 111/1  หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือเว็บไซต์สหกรณ์ http://www.dlasavingcoop.com/index.php หรือสถานท่ี
ท าการของสหกรณ์อ่ืนท่ีจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  

 การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

 (ลงชื่อ) ..........................................................เจ้าของข้อมูล/ผู้ให้ความยินยอม 
       (……………………………….…..……………………….) 

 
 

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

 
            
 

 

http://www.dlasavingcoop.com/index.php

