






หนังสือให้ความยินยอมหนังสือให้ความยินยอม
ในการเป�ดเผยข้อมูลในการเป�ดเผยข้อมูล

กรณี ผูท่ีกูยืมทําสัญญากูยืมเงินใหมเทาน้ัน!

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ตั ว อ ย า ง
 

ตัวอยาง การรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืม

 ตัวอยางการกรอกขอมูลในหนังสือใหความยินยอมฯ  สําหรับผูกูยืม

ตั ว อ ย า ง
 

ลายมือชื่อตองลง
ใหเหมือนกัน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



 ตัวอยางการกรอกขอมูลในหนังสือใหความยินยอมฯ  
   สําหรับผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง

ลายมือชื่อตองลง
ใหเหมือนกัน

ตั ว อ ย า ง
 

ตัวอยาง การรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง

ตั ว อ ย า ง
 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 

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

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ .............ปี

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ------------          
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขท่ี .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........................................................ ตำบล/
แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ............ ..................... ........                      
โทรศัพท์ .................................. ................. .......... Email  ………………………………………………………..………………………..                              
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน   ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื ่นคำขอกู้ยืมเงิน                                           
ของ.................................................................................................................... ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 

 1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร        
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู ้ยืม             
การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่         
กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อการให้กู ้ยืม การติดตามหนี้  และการดำเนินการใด ๆ ได้         
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน            
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือ       
ให้ความยินยอมฉบับนี ้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐาน              
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว                        
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 



หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
กยศ. 102

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



เกษตรกร เช่น ทํา นาปลูกข้าว ทํา ไร่ เลี�ยงสัตว์ ฯลฯ 
รับจ้างทั�วไป(ได้รับค่าจ้างเป�นครั�งคราวไม่ประจํา ) เช่น รับจ้างทํา
ความสะอาดบ้าน รับจ้างทํา สวน รับจ้างตาม ฤดูกาล ฯลฯ 
ค้าขาย เช่น ขายของชํา ขายอาหารตามสั�ง ขายของตาม ตลาดนัด ฯลฯ 
ธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเสริม ริ สวย อู่ซ่อมรถ
จักรยานยนต์/รถยนต์ ร้านซักรีด รี ฯลฯ 
ไม่ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน เจ็บป�วย

กยศ. 102 ใช้ในกรณีที�
บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพ ดังนี�



ตัวอย่าง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใน กยศ. 102 

ตัวอยา่งการรบัรองสําเนาถกูตอ้งใน
สําเนาบตัรขา้ราชการ

บัตรตองไมหมดอายุ

กรณีที�อยู่ในความปกครองของบิดา-มารดา

ลายมอืชือ่ตองเซน็ใหเหมอืนกนั

กรอกข้อมูลเฉพาะ
ของบิดา-มารดา



ตัวอยา่งการกรอกข้อมลูใน กยศ. 102 

ตัวอย่างการรบัรองสําเนาถกูต้องใน
สําเนาบตัรข้าราชการ

ตัวอย่าง

กรณทีี�บดิา-มารดาหยา่รา้ง/เลกิรา้ง  อยูใ่นความดแูลของบดิา

ลายมือชือ่ตองเซ็นใหเหมือนกัน

กรอกข้อมูลเฉพาะ
ของบิดา

บัตรตองไมหมดอายุ



ตัวอย่างการรบัรองสําเนาถกูต้องใน
สําเนาบตัรข้าราชการ

ตัวอยา่งการกรอกข้อมลูใน กยศ. 102 

กรณทีี�บดิา-มารดาหยา่รา้ง/เลกิรา้ง  อยูใ่นความดแูลของมารดา

ตัวอย่าง

ลายมือชือ่ตองเซ็นใหเหมือนกัน

กรอกข้อมลูเฉพาะ
ของมารดา

บัตรตองไมหมดอายุ



ตัวอยา่งการกรอกข้อมลูใน กยศ. 102 

ตัวอย่างการรบัรองสําเนาถกูต้องใน
สําเนาบตัรข้าราชการ

ตัวอย่าง

กรณทีี�บดิา-มารดาหยา่รา้ง/เลกิรา้งหรอืเสียชวิีต  อยูใ่นความปกครองของบคุคลอื�น

กรอกข้อมลูเฉพาะ
ของผู้ปกครอง

ลายมือชือ่ตองเซ็นใหเหมือนกัน

บัตรตองไมหมดอายุ



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 


