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ส่วนท่ี 1 

 

 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหค้วามยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานธนาคารออมสิน จ ากดั ("สหกรณ์ฯ") ตระหนักถึงความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานธนาคารออมสิน จ ากดั ("สมาชิก") เป็นส าคญั ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการเก็บ  

รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก จึงด าเนินการดว้ยมาตรการท่ีเขม้งวดในการเก็บรกัษา และ ดูแลขอ้มูล

สว่นบุคคลของสมาชิกใหป้ลอดภยั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.ฯ") 

สหกรณฯ์ จดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึ้ น เพื่อใหส้มาชิกไดร้บัทราบรายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลของสมาชิกท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็ บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                                 

ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลที่สหกรณฯ์ จะเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผย 

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกบัตวัสมาชิก เชน่ เลขท่ีทะเบียนสมาชิก ช่ือ นามสกุล สญัชาติ วนัเดือนปีเกิด อายุ  สถานภาพสมรส 

อายุการเป็นสมาชิก สงักดัหน่วยงาน เป็นตน้ 

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยนัตัวตน เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขประจ าตัวพนักงาน 

หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขบัขี่ ภาพถ่าย เป็นตน้ 

1.3 รายละเอียดส าหรบัการติดต่อ เชน่ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น และ/หรือ ท่ีอยูปั่จจุบนั หมายเลขโทรศพัท ์E-Mail เป็นตน้ 

1.4 รายละเอียดในเอกสารต่าง ๆ ท่ีสมาชิกยินยอมมอบใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เช่น ค าขอสมัครสมาชิก หนังสือยินยอมให้

ธนาคารหกัเงินส่งใหส้หกรณ์ฯ ยิมยอมใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลของธนาคารออมสินส่งค าสัง่ธนาคารเร่ือการลงโทษ หนังสือแต่งตั้ง

ผูร้บัผลประโยชน์ หนังสือมอบอ านาจใหร้บัเงินกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาบตัรพนักงาน เป็นตน้ 

1.5 รายละเอียดทางการเงิน เช่น การถือหุน้ สถานะทางการเงิน การกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ฯ การช าระเงินกูข้องสมาชิก 

เงินไดร้ายเดือน รายละเอียดบญัชีเงินฝากสหกรณฯ์ ธนาคาร สวสัดิการท่ีสมาชิกพึงไดร้บัจากสหกรณฯ์ เป็นตน้ 

1.6 ผลการตรวจสอบของสหกรณฯ์ รายละเอียดเกี่ยวกบัสมาชิกในเร่ืองเครดิต ความน่าเช่ือถือ หรือประวติัทางการเงิน 

1.7 ขอ้มลูสมาชิกเกี่ยวกบัการใชเ้ว็บไซต ์หรือเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ของสหกรณฯ์ โดยการเก็บรวบรวมและจดัเก็บในระบบ หรือ

อุปกรณข์องสหกรณฯ์ เช่น ขอ้มูลสมาชิกเพื่อเขา้เว็บไซต ์ขอ้มูลสมาชิกในระบบเว็บไซต ์ขอ้มูลการใชง้านในระบบเว็บไซต์  (Cookie) 

ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิดภายในส านักงานสหกรณฯ์ เป็นตน้ 

1.8 ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกไดใ้หไ้วก้บัสหกรณฯ์ 

2.วตัถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณฯ์ เป็นไปตามพ.ร.บ.ฯ และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก สหกรณฯ์ จะเก็บ รวบรวม ใช ้และ/

หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตาม ขอ้ 1. ในการด าเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เป็นขอ้มูลในการปฏิบัติการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวชอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การยื่น /รายงานขอ้มูลในส่วนท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทะเบียนสมาชิกตามท่ีกฎหมายก าหนดแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือการใชส้ิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย ระหวา่งสมาชิก

กบัสหกรณฯ์ หรือ ระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายนอก 

2.2. เป็นขอ้มลูในการใชส้ิทธิทางกฎหมายอนัเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นสมาชิก 

2.3 เป็นขอ้มูลและหลักฐานประกอบการท าบัญชี การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ การตรวจสอบความเสี่ยงในการ

ด าเนินการของสหกรณฯ์ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวชอ้ง และ/หรือ การประกอบ

กิจการของสหกรณฯ์  

2.4 เป็นขอ้มลูในการปฏิบติัตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเพื่อจดัสวสัดิการใหแ้กส่มาชิก 

 

/2.5 เป็นขอ้มลูในการใชร้ะบุตวัตน 
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2.5 เป็นขอ้มูลในการใชร้ะบุตวัตน และยืนยนัการใหส้ิทธิประโยชน์ และหรือการขอใชส้ิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิก

และผูร้บัผลประโยชน์  

2.6 เป็นขอ้มลูในการใชติ้ดต่อสมาชิก และ/หรือ บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งในกรณีเกิดมีความจ าเป็นฉุกเฉินใด ๆ 

3. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

สหกรณฯ์ มีมาตรการในการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกไวเ้ป็นความลบั และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก 

เวน้แต่ สหกรณฯ์ ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัแจง้จากสมาชิก หรือมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายใหต้อ้งเปิดเผย

ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และความยินยอมของสมาชิก และเพื่อใหส้หกรณฯ์ สามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งราบร่ืน 

สหกรณฯ์ จะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลแกบุ่คคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 หน่วยงานราชการ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการก ากับและดูแลสหกรณ์ฯ เช่น                      

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานอ่ืนภายใตส้งักดักระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ผูส้อบบญัชี

สหกรณ ์ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจประเมินความเสี่ยง ผูต้รวจประเมินมาตรฐานต่าง 1 ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน และ/หรือ หน่วยงานของรฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 3.2 ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยท่ี์สหกรณฯ์ เป็นสมาชิก 

3.3 หน่วยงานตน้สงักดัของสมาชิก รวมถึงหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการหกัเงินไดทุ้กประเภทของสมาชิกเพื่อช าระเงินค่าหุน้ 

หน้ี หรือรายการอ่ืน ๆ น าสง่สหกรณฯ์ 

3.4 ธนาคารท่ีสหกรณฯ์ เป็นพนัธมิตรหรือคู่คา้ ในการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ แกส่มาชิก 

3.5 บริษัท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั (เครดิตบูโร) 

3.6 ส านักงานท่ีดินท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหลกัประกนัเงินกูข้องสมาชิก 

3.7 หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกรอ้งขอใหส้หกรณฯ์ ออกหนังสือรบัรองเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมต่าง ๆ 

 

4. ฐานความชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของสหกรณฯ์ ปฏิบติัตามสญัญา และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของสหกรณฯ์ 

5. ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูล 

สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามท่ีก าหนดในนโยบายขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหค้วามยินยอม                      

ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

6. สทิธขิองสมาชิกภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

สมาชิกมีสิทธิไดร้บัการคุม้ครองตาม พ.ร.บ.ฯ ดงัต่อไปน้ี 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอมในกรณีท่ีสหกรณฯ์ มีการขอและไดร้บัความยินยอมจากสมาชิกเพื่อเก็บ รวบรวม ใช ้

และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์สมาชิกมีสิทธิในการแจง้ขอถอนความยินยอมส าหรับการเก็บ  

รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ท่ีใหไ้วก้บัสหกรณฯ์ ไดทุ้กเม่ือ 

6.2 สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯ จดัเก็บไวส้มาชิกมีสิทธิขอเขา้ถึงและรบั

ส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีสหกรณฯ์ จดัเก็บไวไ้ด ้โดยสหกรณฯ์ จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากสมาชิกไวแ้ลว้ 

6.3 สิทธิในการขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ฯ ไดร้ับจากแหล่งอ่ืนในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ไดร้ับ                

ขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชิกจากแหล่งอ่ืนซึ่งไมใ่ชจ่ากสมาชิกโดยตรง หากสหกรณฯ์ จะใชข้อ้มลูดงักล่าว สหกรณฯ์ จะด าเนินการแจง้

ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายยกเวน้ใหไ้ม่

ตอ้งแจง้) ในกรณีน้ีสมาชิกสามารถสอบถาม และขอใหส้หกรณฯ์ เปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มลูได ้

 

/6.4 สิทธิในการขอรบัและขอใหส้หกรณฯ์ 
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6.4 สิทธิในการขอรบัและขอใหส้หกรณฯ์ โอนยา้ย หรือสง่ต่อขอ้มลูของสมาชิกไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอ่ืนในกรณีท่ี

สหกรณฯ์ มีการปรบัใหข้อ้มลูอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านไดโ้ดยอุปกรณท่ี์ท างานไดโ้ดยอัตโนมติั และสามารถสง่ต่อไดโ้ดย

วิธีการอตัโนมติั 

การโอนยา้ยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้น้ี หมายถึงกรณีท่ีข ้อมูลของสมาชิกถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์  

ซึ่งการส่งต่อน้ันสามารถท าไดผ้่านอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์สามารถอ่านขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน ไม่รวมถึงการให้

สหกรณฯ์ เป็นผูน้ าสง่ หรือจดัสง่ขอ้มลูท่ีอยูใ่นรูปแบบอ่ืน 

6.5 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้และหรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

สมาชิกมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูในกรณีต่อไปน้ี 

(1) หากการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลน้ันเป็นการเก็บ รวบรวม โดยไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขอความยนิยอม 

เน่ืองจากเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของสหกรณ์ฯ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคล (เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญัน้อยกวา่สิทธิขั้นพื้ นฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชิก) หรือ 

(2) กรณีการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันเป็นไปเพื่อวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด

โดยตรง 

6.6 สิทธิในการขอใหส้หกรณ์ฯ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีสมาชิกเคยใหไ้วก้บัสหกรณ์ฯ กลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่

สามารถใชร้ะบุตวัตนได ้

สมาชิกสามารถแจง้ใหส้หกรณฯ์ ท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลของตน และ/หรือ ท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลท่ีใหไ้วก้ลายเป็นขอ้มูลท่ี

ไมส่ามารถระบุถึงตวัตนของสมาชิกได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือขอ้มลูสว่นบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาตามวตัถุประสงคแ์ลว้ 

(2) เม่ือสมาชิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช ้และหรือ เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลน้ัน และสหกรณฯ์ 

ไมมี่อ านาจตามกฎหมายท่ีจะเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

(3) เม่ือสมาชิกใชส้ิทธิคดัคา้นในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลู และสหกรณฯ์ ไมมี่เหตุผลท่ีจะ

ปฏิเสธค าขอไดห้รือ 

(4) เม่ือขอ้มลูสว่นบุคคลน้ันถูกเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

6.7 สิทธิในการขอใหส้หกรณฯ์ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล 

สมาชิกสามารถแจง้ใหส้หกรณฯ์ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลไดท้นัที ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือสหกรณฯ์ อยูใ่นระหว่างการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น หรือปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันใหเ้ป็น

ขอ้มลูปัจจุบนัตามค าขอของสมาชิก 

(2) เม่ือขอ้มลูสว่นบุคคลน้ันอาจถูกลบ หรือท าลายได ้แต่สมาชิกแจง้ขอใหร้ะงบัการใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคลน้ัน 

แทนการลบหรือท าลาย 

(3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์แลว้ แต่สมาชิกมีความ

จ าเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรกัษาไวเ้พื่อใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ 

(4) เม่ือสหกรณฯ์ อยูใ่นระหว่างการพิจารณาการใชส้ิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลู

สว่นบุคคลของสมาชิก 

6.8 สิทธิในการขอใหส้หกรณ์ฯ ปรับปรุงขอ้มูลของสมาชิกใหถู้กตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ และเป็นขอ้มูลท่ีตรงตามสภาพ

ปัจจุบนั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสมาชิกใหไ้วก้บัสหกรณ์ฯ หรือท่ีสหกรณฯ์ ไดเ้ก็บ รวบรวมไว ้  

สมาชิกสามารถแจง้ใหส้หกรณฯ์ ด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวไดทุ้กเม่ือ 

6.9 สิทธิในการรอ้งเรียนในกรณีท่ีพบวา่มีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตาม พ.ร.บ.ฯ 

ในกรณีท่ีสมาชิกพบว่าสหกรณฯ์ และ/หรือ เจา้หน้าท่ีสหกรณฯ์ มีการด าเนินการใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไมเ่ป็นไปตาม พ.ร.บ.ฯ 

สมาชิกสามารถแจง้การด าเนินการท่ีไมถู่กตอ้งน้ันมายงัสหกรณฯ์ ได ้

/อน่ึง โปรดทราบวา่เม่ือสหกรณฯ์ 
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ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 

อน่ึง โปรดทราบว่าเม่ือสหกรณฯ์ ไดร้บัแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ิทธิใด ๆ จากสมาชิกน้ัน สหกรณฯ์ จะพิจารณาค าขอ  

เพื่อด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ีภายในไมเ่กิน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัค าขอดงักล่าว อยา่งไรก็ตามสหกรณฯ์ ขอสงวน

สิทธิในการปฏิเสธค าขอใชส้ิทธิดงักล่าวของสมาชิก หากเป็นกรณีท่ีการใชส้ิทธิน้ันไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎหมาย หรือหาก

สหกรณฯ์ มีความจ าเป็น และมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะปฏิเสธค าขอดงักล่าวได ้

 

การใหค้วามยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของเจา้หนา้ท่ี 
 

 

สายงานที่รบัเรื่อง 
 

      

               ตรวจสอบแลว้ 

         

        สแกนเอกสารแลว้ 
         

        สายงานสินเช่ือ 

        

        สายงานการเงินและบญัชี 
 

__________________________          

        สายงานบริหารหน้ี 

         

        สายงานสารสนเทศ 
         

        สายงานบริหารคดี 

         

        งานส่ือสารองคก์ร 
(__________________________) 

         

        สายงานสนับสนุน 
 

       

       ……………………………………………………… 

วนัท่ี_______________________ 

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. เลขท่ีสมาชิก........................................ 

สงักดั........................................................................................................ รหสัพนักงาน....................................... 

E–mail..................................................................................................... เบอรติ์ดต่อ.......................................... 

ไดอ้่านขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใหค้วามยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล พรอ้ม

ทั้งนโยบายเกี่ยวกบั  ขอ้มูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่างครบถว้นสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ จึงลงช่ือให้ความ

ยนิยอมในการเก็บ รวบรวม  ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้ ไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญั 

 

ลงช่ือ 

 

.........................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

 

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

 

ลงช่ือ 

 

..........................................................................พยาน 

 

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

 

ลงช่ือ 

 

..........................................................................พยาน 

 

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


