
แบบคําขอกู
ยืมเงิน 
กองทุนเงินให
กู
ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ประจําป การศึกษา ........ 
สถานศึกษา …...........……………………………………… 

ข
าพเจ
ามีความประสงค'ขอกู
ยืมเงิน ดังนี้

ลักษณะที่ 1  ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ลักษณะที่ 2  ใหการสันบสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความ

จําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

ลักษณะที่ 3  ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ

ลักษณะที่ 4  ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ
 ข
อมูลผู
ขอกู
ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ป�เกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ป�  
 สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน .................……....…..……... 
 นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นป�ที่ ……...….…. คณะ …………..............................….. 
 สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมป�การศึกษาก-อนที่จะขอกู/.............….........….. 
 รหัสประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย1ที่ปรึกษา............................................ 

2. ที่อยู-ตามทะบียนบ/าน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................
 ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
 รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

3. ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ ……............... หมู-ท่ี …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…
 ตําบล/แขวง ………........…………… อําเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………............... 
 รหัสไปรษณีย1 ………..............……….. โทรศัพท1 ….........................………………………… 

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก........................................................................................................ 
 คณะ …………................................................…..สาขาวิชา................................................................................ 
ไม-เคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

5. เคยได/รับทุนการศึกษา

ป การศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 

ไม-เคยได/รับทุนการศึกษา 

6. เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา  กยศ.  กรอ. 

ป การศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นป ที่ สถานศึกษา เงินที่กู
ยืม 

 ไม-เคยกู/ยืมเงินจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา 

ติดรูปถ-าย 
ของผู/ย่ืน 

แบบคําขอกู/ 

กยศ. 101
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7. ข/าพเจ/าได/รับการอุปการะด/านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….
มีความสัมพันธ1กับข/าพเจ/าโดยเปDน.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8. ข/าพเจ/าได/รับค-าใช/จ-ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค-าเล-าเรียน)

ข
อมูลบิดา-มารดา 

9. บิดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ……...........………………………..................…………………………………………………………… 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….……………… 
 อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………... 

 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………... 
 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน 
 ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................…………………………………….…………… 
 รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................………………………………………………….. 
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................…………………… 

โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-  เช-าที่รวม ………...........…………… ไร- 
 รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ) 
 ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……...................................... 
 ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
 รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

10. มารดาข/าพเจ/าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…........ ป�  
 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........……………… 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………………………… 
 อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง…………..............................…………... 

 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง..............................................................................................…………... 
 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน 
 ลักษณะสินค/า ………………………………………....................................………………………………………………… 
 รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................………………………………………………….. 
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................…………………… 

โดย      เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-  เช-าที่รวม ………...........…………… ไร- 
 รายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ) 
 ท่ีอยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……...................................... 
 ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
 รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู-ด/วยกัน หย-า แยกกันอยู-ตามอาชีพ 

อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................................... 
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12.พ่ีน/องร-วมบิดามารดา (รวมผู/ขอกู/ยืม) ……. คน เปDนชาย ………. คน เปDนหญิง ………. คน ข/าพเจ/าเปDนคนที่ ……….
มีพ่ีน/องกําลังศึกษาอยู-รวม …………… คน คือ

คนที่ เพศ อายุ ชั้นป  สถานศึกษา 

13. พี่น/องที่ประกอบอาชีพแล/วรวม ……………….. คน คือ

คนท่ี เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานท่ีทํางาน รายได
เดือนละ 

ข
อมูลผู
ปกครอง (กรณีที่ไม-ใช-บิดา มารดา) 

14. ผู/ปกครองของข/าพเจ/า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เก่ียวข/องกับข/าพเจ/าโดยเปDน.........….
 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........……………… 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………………………… 
 อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1การของรัฐ ตําแหน-ง………….............................…………... 

 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………... 
 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย       เช-าร/าน 
 ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................………………….……………………………… 
 รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................………………………………………………….. 
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................…………………… 

โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-  เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร- 
 รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ) 
 ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……..................................... 
 ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 
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ข
อมูลคู3สมรสของผู
ขอกู
ยืมเงิน (ถ/ามี) 

15. คู-สมรสข/าพเจ/า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก-กรรม       ยังมีชีวิตอยู- อายุ …..…..... ป�  
 เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........………………… 
 จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………………………… 
 อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค1กรของรัฐ ตําแหน-ง…………...............................…………... 

 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 พนักงาน/ลูกจ/างบริษัท ตําแหน-ง...............................................................................................…………... 
 สถานที่ทํางาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….…… 
 ค/าขาย โดยเปDน     เจ/าของร/าน       หาบเร-/แผงลอย      เช-าร/าน 
 ลักษณะสินค/า ………………………………………...................................……………….………………………………… 
 รับจ/าง (ระบุงานให/ชัดเจน) ………………………................................………………………………………………….. 
เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................…………………… 

โดย       เปDนเจ/าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร-  เช-าท่ีรวม ………...........…………… ไร- 
 รวมรายได/ป�ละ ………....……………….. บาท (หากไม-แน-นอนให/ประมาณการ) 
 ที่อยู-ป9จจุบัน เลขที่ …….….. หมู-ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……..................................... 
 ตําบล/แขวง ……………..................…… อําเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
 รหัสไปรษณีย1 …..............…………….. โทรศัพท1 …........................………………………… 

*************************************************** 

• ข/าพเจ/ามีความประสงค1จะขอกู/ยืมเงินเพื่อใช/ในการศึกษาจากกองทุนเงินให/กู/ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้
 ค-าเล-าเรียน  ค-าใช/จ-ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา  ค-าครองชีพ 

• ข/าพเจ/าขอรับรองและยืนยันว-าข/อความทั้งหมดน้ีเปDนความจริง หากปรากฏภายหลังว-าได/มีการรับรอง
ข/อความอันเปDนเท็จ ข/าพเจ/ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก-กองทุนเงินให/กู/ยืมเพื่อการศึกษา พร/อมนี้ 
ข/าพเจ/าได/แนบเอกสารต-าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล/ว ได/แก- 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู/ปกครอง  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู-สมรสของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน (ถ/ามี) 
สําเนาทะเบียนบ/านของผู/ยื่นคําขอกู/ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู/ปกครอง คู-สมรส (ถ/ามี) 
เอกสารประกอบการรับรองรายได/ 

มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ) 
ไม-มีรายได/ประจํา (หนังสือรับรองรายได/ครอบครัวของผู/กู/ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร/อมสําเนาบัตรประจําตัวข/าราชการของผู/รับรองรายได/) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยู-อาศัย พร/อมรูปถ-ายที่อยู-อาศัยของบิดา มารดา หรือผู/ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษาที่ผ-านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย1แนะแนวหรืออาจารย1ท่ีปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ/ามี)................................................................................................................................... 

ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (.................…………………………………) 

วันท่ี ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 

  

ฉบับแก/ไข
22 กุมภาพันธ1 2562 



หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

 วันท่ี     เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้า    ตำแหน่ง 
สังกัด     สถานท่ีทำงาน 
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย  ถนน ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท ์  
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว        ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ        สถานทีท่ำงาน      อยู่บ้านเลขท่ี 
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์
มีรายได้ปีละ  บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานทีท่ำงาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ  บาท 

บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ   ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานทีท่ำงาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่ือ    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ        สถานทีท่ำงาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ   บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ    ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ำงาน     เลขท่ี               หมู่ที ่
ตรอก/ซอย   ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์   มีรายได้ปีละ         บาท 

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง  
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลเกีย่วกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทนุ 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 

   
 
   ลงช่ือ  ผู้รับรอง       
   ( )  
       ตำแหน่ง  
 

สำหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราช
จากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด และรับรองสำเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้รับบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่
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แผนผังแสดงที่อยูอาศัยตามทะเบียนบานของบิดา/มารดา/ผูปกครองของ ผูกูยืม 

หมายเหตุ โปรดเขียนแผนท่ีใหชัดเจนและเขาใจงาย (ใชปากกาสีน้ําเงิน) 

1. บอกชื่อหมูบาน จุดสังเกต และสถานท่ีสําคัญ ระหวางทางไปบานของทาน

2. บอกระยะทางโดยละเอียด โดยเริ่มตนจากสถานท่ีสําคัญของจังหวัด / อําเภอ / ตําบล มายังท่ีอยูอาศัย

อาจจะเปน ท่ีวาการอําเภอ / เทศบาล / ศาลากลางจังหวัด

ลงชื่อ ............................................................... ผูขอกูยืม 

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



ภาพถายบานหรือท่ีพักของ บิดา/มารดา/ผูปกครอง ของผูขอกูยืม 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................รหัสนักศึกษา.................................................. 

ขอรับรองวา รูปถายบานเปนบานของ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ 

เจาบานตามทะเบียนบาน คือ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................เก่ียวของเปน.................... 

ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี.......................หมูท่ี.............ซอย................................ถนน...........................ตําบล............................... 

อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................เบอรโทรศัพท.................................................. 

         ลงชือ่................................................................ 

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

ผูขอกูยืม 

หมายเหตุ   1. ภาพถายบานนี้ จะตองถายไมเกิน 6 เดือน 

2. ลักษณะภาพถาย คือ เปนภาพถายท่ีเห็นเลขบาน หรือ สภาพดานนอกของตัวบานและบริเวณบาน

รูปถาย เทานั้น และติดกาวใหเรียบรอย 



หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

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

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

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืม
การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2. ยินยอมให้หนว่ยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

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

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจ าตัว
ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 




