หนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล

ข้ าพเจ้ า( นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ ........) ..............................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.........................................
เป็ นผู้ก้ ยู มื เงิน กองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ซึ่งได้ ทําสั ญญากู้ยมื เงิน เพือ่ เป็ นค่ าเล่ าเรียน ค่ าใช้ จ่ายที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษา
และค่ าครองชีพ ระหว่ างศึกษาในสถานศึกษาชื่อ................................................................................................................................
จังหวัด ................................................................................ และจบการศึกษาเมือ่ ปี การศึกษา..........................................
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) ซึ่ งได้ ทําสั ญญากู้ยืมเงิน เพื่อเป็ นทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
เพื่อเป็ นค่ าเล่ าเรี ยนและ/หรื อค่ าครองชี พระหว่ างศึ กษาในสถานศึ กษาชื่ อ................................................................................................
จังหวัด ................................................................................ และจบการศึกษาเมือ่ ปี การศึกษา...........................................
ข้ าพเจ้ าทํางานในตําแหน่ ง......................................................ของสถานที่ทํางานชื่อ...................................................................
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ................................. จนถึงปัจจุบัน เพือ่ ประโยชน์ ในการติดตามหนีข้ องกองทุน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ความยินยอม ดังนี้
1. ยินยอมให้ กองทุนใช้ ข้อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ า ซึ่ งอยู่ในความครอบครองหรื อควบคุมของกองทุน สถานที่ทํางาน
ในปั จจุบัน หรื อสถานที่ทํางานอื่นซึ่ งข้ าพเจ้ าอาจเข้ าทํางานในอนาคต ส่ ว นราชการ รั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อบุ คคลอื่น
เพือ่ ประโยชน์ ในการติดตามหนีแ้ ละการดําเนินการใด ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน
2. ยินยอมให้ กองทุ นเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารส่ วนบุ คคลของข้ าพเจ้ า แก่ สถานศึ กษาซึ่ งผู้ ก้ ูยืมได้ ศึ กษาและกู้ยื มเงิ นกองทุ น
เพื่อชําระค่ าเล่ าเรี ยนและค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ ส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานของรั ฐ
หรือสถานที่ทํางานปัจจุบันในขณะที่ข้าพเจ้ าได้ ให้ ความยินยอมตามหนังสื อให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้
หรือสถานที่ทํางานอื่นซึ่ งข้ าพเจ้ าอาจเข้ าทํางานในอนาคต
3. ให้ ความยินยอมให้ กรมสรรพากร สํ านักงานประกันสั งคม กองทุ นบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ หน่ วยงานอื่นของรั ฐ
และผู้หนึ่งผู้ใดที่ควบคุ มดูแลข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุ คคลของข้ าพเจ้ า เปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุ คคลของข้ าพเจ้ า ได้ แก่ ที่อยู่
สถานที่ทํางาน พร้ อมทั้งเงินเดือนหรื อค่ าจ้ างตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตรา 53
หรื อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการบริ หารกองทุนเพื่อการศึ กษา พ.ศ. 2549 ข้ อ 26 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ กองทุน
เงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เมือ่ ได้ รับการร้ องขอจากกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
4. ข้ าพเจ้ าจะไม่ เพิกถอนการให้ ความยินยอมตามหนังสื อนีต้ ลอดระยะเวลาที่สัญญาให้ ก้ ยู มื เงินยังคงมีผลใช้ บังคับ
5. ให้ ถือว่ าคู่ฉบับ และบรรดาสํ าเนา ภาพถ่ าย ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อโทรสารที่ทําสํ าเนาขึน้ จากหนังสื อให้ ความยินยอม
ฉบับนี้ โดยการถ่ ายสํ าเนา ถ่ ายภาพหรือบันทึกไว้ ไม่ ว่าในรู ปแบบใด ๆ เป็ นหลักฐานในการให้ ความยินยอมของข้ าพเจ้ า เช่ นเดียวกัน

ลงชื่อ
(
หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................
หมายเหตุ : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องเพือ่ เป็ นหลักฐาน

ผู้ให้ ความยินยอม
)

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
วัน ที่......................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ................................................................................. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน
.....................................................ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ .................หมู่ที่ ……………ซอย ……………………………............
ถนน ……………….……..……..ตําบล/แขวง………………….…….……..……อําเภอ/เขต………………………..….……....
จังหวัด ………………..…....………..………รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทรศัพท์บา้ น …………..…….………..……
โทรศัพท์มือถือ................................................................ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กองทุน กยศ. เมื่อปี การศึกษา................................. ถึง ปี การศึกษา.......................ในระดับ.................................................
ถึงระดับ.....................................................จํานวน...........................................................บาท
กองทุน กรอ. เมื่อปี การศึกษา................................. ถึง ปี การศึกษา.......................ในระดับ.................................................
ถึงระดับ.....................................................จํานวน...........................................................บาท
ข้าพเจ้าได้ตกลงทําหนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือน ดังนี้
ข้อ 1. ยิน ยอมให้ห น่ ว ยงานต้น สัง กัด หรื อ นายจ้า งหัก เงิน เดือ นหรื อ ค่า จ้า ง หรื อ เงิน อื่น ใด ที่ข า้ พเจ้า ได้รับ
ในแต่ละเดือน ตั้งแต่วนั ที่...................................................เป็ นต้นไป เพื่อชําระหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวข้างต้นให้กองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึก ษา ตามจํา นวนที่ ก าํ หนดในตารางแนบท้ายหนังสื อยินยอมฉบับนี้ และจะไม่ถอนคํายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วน จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เสร็ จสิ้ นแล้ว
ข้อ 2. หนังสื อยินยอมฉบับนี้ให้ใช้บงั คับในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรื อนายจ้างใหม่ที่มีการจ่ายเงิ นเดื อนหรื อเงิ นอื่ นใด มีอาํ นาจหักเงิ นเดื อน หรื อค่าจ้าง หรื อเงิ นอื่นใด เพื่อชําระหนี้ ใ ห้
กองทุน กยศ. หรื อ กรอ. แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน
ข้อ 3. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน หรื อลาออกจากที่ทาํ งาน หรื อกระทําการอื่นใด อันเป็ นเหตุให้กองทุนฯ
ไม่สามารถได้รับชําระหนี้เป็ นรายเดือนตามจํานวนที่กาํ หนด ข้าพเจ้ายินยอมชําระเบี้ยปรับที่กองทุนฯ ได้ลดให้ท้ งั หมดคืน
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาํ ขึ้นโดยความสมัครใจ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสื อนี้ ทาํ ขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่ งให้ไว้กบั กองทุน กยศ. ฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และ
ฉบับที่สามให้ไว้กบั .....................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ให้ คํายินยอม
(.............................................................)

