
 
 

ประกาศความเป็นส่วนตัว 

ของมลูนิธิทิสโก้ เพ่ือการกศุล 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีเ้ก่ียวข้องกับวิธีการปฏิบตัิตอ่ข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

ซึ่งรวมถึงข้อมลูส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยมลูนิธิทิสโก้ เพ่ือการกศุล (“มลูนิธิฯ”) 

เม่ือเจ้าของข้อมลูติดตอ่สมคัรขอรับทนุ หรือบริจาค หรือให้ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการสมคัรขอรับ

ทนุ หรือบริจาค หรือเพ่ือการด าเนินงานใด ๆ ของมลูนิธิฯ  และ/หรือให้ข้อมลูดงักล่าวผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ี

มูลนิธิฯ ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

มูลนิธิฯ มีความตระหนกัถึงความส าคญัในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีระบบในการรักษา

ความปลอดภยัของข้อมลู และขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีรัดกมุ ทัง้นี ้มลูนิธิฯ จึงได้จดัท าประกาศความเป็น

ส่วนตัวฉบับนีข้ึน้เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน

กระบวนการด าเนินงานของทางมูลนิธิฯ  และภายหลงัจากท่ีเจ้าของข้อมลูนีไ้ด้สิน้สุดนิติสมัพนัธ์ใด ๆ กบั

มูลนิธิฯ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ อีกทัง้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ประกาศความเป็นส่วนตวันีใ้ช้ส าหรับบุคคลดงัต่อไปนี ้ (ซึ่งตอ่ไปในประกาศฉบบันีจ้ะรวมเรียกว่า 

“เจ้าของข้อมลู”) 

1. ผู้สมคัรขอรับทุน และ/หรือผู้ ได้รับทุน (ซึ่งตอ่ไปในประกาศฉบบันีจ้ะรวมเรียกว่า “ผู้สมคัรขอรับ

ทนุ”) 

2. ผู้บริจาค 

3. กรรมการของมลูนิธิฯ (ซึง่ตอ่ไปในประกาศฉบบันีจ้ะเรียกวา่ “กรรมการ”)  

4. บคุคลท่ีสาม ท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้สมคัรขอรับทนุ หรือผู้บริจาค หรือกรรมการ เช่น บคุคลใน

ครอบครัว ผู้ รับผลประโยชน์ ผู้ตดิตอ่ฉกุเฉิน ผู้ มีอ านาจปกครอง หรือบคุคลอ้างอิง เป็นต้น 

5. บคุคลอ่ืนใด หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันิติบคุคล นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในข้อ 1. – 4. ข้างต้น ซึง่

มลูนิธิฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน

ของมลูนิธิฯ  เชน่ ผู้ ร่วมกิจกรรม ไมว่า่จะเป็นบคุคลทัว่ไป หรือส่ือมวลชน หรือผู้ตดิตอ่ ทัง้การตดิตอ่โดยตรง



 
 

กบัมลูนิธิฯ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ หรือพนกังาน บคุลากร เจ้าหน้าท่ี ผู้แทน บคุคลผู้ มีอ านาจ ผู้ติดต่อ 

ตวัแทน หรือบคุคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการท านิตกิรรมของทา่นเป็นต้น  

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมลูนิธิฯ ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หมายถึง ข้อมลูท่ีสามารถระบถุึงตวั

เจ้าของข้อมลูหรือท าให้ระบถุึงตวัเจ้าของข้อมลูได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่ม่รวมถึงข้อมลูของ  ผู้ถึง

แก่กรรม ตามท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้ไม่ว่าเจ้าของข้อมลูได้ให้ข้อมลูไว้หรือมีอยู่กบัมลูนิธิฯ  หรือท่ีมลูนิธิฯ ได้รับ 

หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน เช่น บริษัทในเครือทิสโก้ บคุคลท่ีท่านอ้างอิง กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุิธรรม หน่วยงานราชการทัง้ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ท่ีปรึกษาของมูลนิธิฯ  หน่วยงาน องค์กร บคุคลใด ๆ ท่ีมีสญัญากับ

มูลนิธิฯ หรือท่ีมีนิติสัมพันธ์กับมูลนิธิฯ  บุคคลท่ีเจ้าของข้อมูลแต่งตัง้หรือให้เป็นตวัแทน หรือจากแหล่ง

สาธารณะอ่ืนใด 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมูลนิธิฯ ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่ 

1. ข้อมลูทัว่ไปท่ีเป็นการแสดงตวัตน ซึง่หมายถึงข้อมลูท่ีท าให้สามารถระบตุวัตนของเจ้าของข้อมลู

ได้ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ ช่ือ/นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดนิทาง วนั/เดือน/

ปีเกิด ข้อมลูสถานภาพทางการสมรส ข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาและการท างาน ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือช่ือ 

รวมถึงข้อมลูสว่นบคุคท่ีมีความอ่อนไหว เชน่ ข้อมลูเชือ้ชาต ิศาสนา สขุภาพ ความพิการ หรือโรคประจ าตวั 

เป็นต้น    

2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูล  เช่น ท่ีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ รวมถึงข้อมูลติดต่อในส่ือ

สงัคมออนไลน์ (Social Media) ตา่ง ๆ ข้อมลูอ่ืนใดในท านองเดียวกนัท่ีใช้เพ่ือการตดิตอ่เจ้าของข้อมลู 

3. ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานของเจ้าของข้อมูล เช่น อาชีพ ต าแหน่งงาน ประเภทขององค์กร 

คา่จ้าง ผลตอบแทนอ่ืน อายกุารท างาน ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ กบัการจ้าง

งานตามวตัถปุระสงค์ในข้อนี ้ 

4. ข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูการท าธุรกรรมของเจ้าของข้อมลู เชน่ ข้อมลูเงินเดือน หนงัสือรับรอง

เงินเดือน ข้อมลูสถานภาพทางการเงิน หมายเลขบญัชีเงินฝาก ข้อมลูรายได้ รายจา่ย เป็นต้น  

5. ข้อมูลบุคคลท่ีสาม ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูล

ผู้ รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ข้อมลูผู้ ติดตอ่ฉกุเฉิน ข้อมลูผู้ มีอ านาจปกครองในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูเป็นผู้ เยาว์ 



 
 

และบคุคลท่ีท่านอ้างอิง (เช่น คณุครู อาจารย์ ในสถานศกึษาท่ีท่านก าลงัศกึษาอยู่)  ทัง้นี ้เจ้าของข้อมลูซึ่ง

เป็นผู้ ให้ข้อมลูดงักล่าวนี ้ขอรับรองตอ่มลูนิธิฯ ว่า ตนมีสิทธิท่ีจะให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลเหล่านี ้และ

บคุคลดงักล่าวได้ทราบถึงการถกูอ้างอิงและได้ให้ความยินยอมในการนี  ้ตลอดจนได้แจ้งให้บคุคลดงักล่าว

ทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ล้ว เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการสมคัรขอรับทนุ  

หรือบริจาค หรือการด าเนินงานใด ๆ ของมลูนิธิฯ ของเจ้าของข้อมลู ตลอดจนอนญุาตให้มลูนิธิฯ ใช้ข้อมลู

สว่นบคุคลดงักลา่วตามประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ด้  

6. รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม การด ารงชีวิต ทศันคติ ข้อมูล

เก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์อ่ืน ๆ และความคดิเห็นของทา่นตอ่การสมคัรขอรับทนุ กบัทางมลูนิธิฯ    

7. ข้อมูลภาพ เสียง และ/หรือภาพเคล่ือนไหวของเจ้าของข้อมูล เช่น เทปบนัทึกการเข้ามาติดต่อ

มลูนิธิฯ ผ่านช่องทางในการติดต่อใด ๆ ตามท่ีมลูนิธิฯ ก าหนด หรือการบกัทึกในการจัดงานให้ทนุ หรือรับ

บริจาค การจดักิจกรรมตา่ง ๆ ของมลูนิธิฯ  ซึง่อาจเป็นภาพ เสียง หรือการบนัทกึภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น  

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใด หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคล ใน

กรณีท่ีท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนิติบุคคลนัน้  เช่น พนักงาน บุคลากร 

เจ้าหน้าท่ี ผู้แทน บคุคลผู้ มีอ านาจ ผู้ติดตอ่ ตวัแทน หรือบคุคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการท านิติกรรม

ของท่านนัน้ ทัง้นี ้ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตวั

ฉบบันี ้ตลอดจนขอความยินยอมจากบคุคลนัน้หากเป็นกรณีท่ีต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลู

แก่มูลนิธิฯ หรือก าหนดฐานทางกฎหมายอ่ืนเพ่ือให้แน่ใจว่ามูลนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลา่นีไ้ด้  

9. ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความ

ยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนบุาล หรือผู้พิทกัษ์ (แล้วแตก่รณี) (เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ี พรบ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล ก าหนดให้สามารถด าเนินการได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอม)  

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิฯ ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติตามสัญญาหรือการด าเนินการตามค าขอ หรือการสมัครขอรับทุน หรือบริจาค หรือการ

ด าเนินงานของมูลนิธิฯ  เพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีชอบด้วย

กฎหมายตามความจ าเป็นของมลูนิธิฯ  เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมไว้แก่มลูนิธิฯ  



 
 

และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ โดยมูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามมาตรการ

รักษาความปลอดภยัของมลูนิธิฯ  ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้  

1. การปฏิบัตติามสัญญา หรือเงื่อนไขใด ๆ ระหว่างมูลนิธิฯ กับเจ้าของข้อมูลในการสมัคร

ขอรับทุน หรือบริจาค หรือการด าเนินงานของมูลนิธิฯ  เช่น สญัญาให้ทนุ หรือสญัญาอ่ืนใด หรือการ

ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมลูท่ีได้แจ้งตอ่มลูนิธิฯ ไว้ก่อนเข้าท าสญัญา เชน่  

-  การยืนยันตวับุคคลและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงของเจ้าของข้อมูลซึ่งเก่ียวกับการ

สมคัรขอรับทนุ หรือบริจาค หรือการด าเนินงานของมลูนิธิฯ  เพ่ือให้มลูนิธิฯ สามารถใช้สิทธิหรือปฏิบตัิตาม

สญัญาท่ีมีกบัเจ้าของข้อมลูได้   

-  การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของมูลนิธิฯ  เช่น การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของ

ข้อมลูกบัมลูนิธิฯ   

 -  การสัมภาษณ์ รวมถึงกระบวนการให้ทุน การรับบริจาค หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการ

ประเมินผล และ/หรือตดิตามผลการให้ทนุ 

-  การจัดท าข้อมูล/ทะเบียนประวัติผู้ สมัครขอรับทุน  ผู้ บริจาค หรือกรรมการ และเพ่ือการ

ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วในข้อนี ้  

-  การจัดท ารายงานการด าเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  เพ่ือน าส่งให้แก่กรรมการของมูลนิธิฯ

พิจารณาตรวจสอบ  

- การด าเนินการใด ๆ ของมลูนิธิฯ ซึง่หากไมไ่ด้ด าเนินการแล้วจะกระทบตอ่การด าเนินการหรือการ

ให้ทนุ หรือรับบริจาคของมลูนิธิฯ  หรือจะไมส่ามารถให้ทนุ หรือรับบริจาคได้อยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม 

2. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในฐานะมูลนิธิ เชน่ การจดัท ารายงานการด าเนินงาน 

ตา่ง ๆ ของมลูนิธิฯ เชน่ รายงานการประชมุ หรือการจดัท าข้อมลูทางภาษี ออกหลกัฐานการรับบริจาค การ

ปอ้งกนัและตรวจจบัความผิดปกติของธุรกรรมท่ีน าไปสู่กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือธุรกรรมท่ีมีเหตอุันควร

สงสยั การรายงานข้อมลูตอ่กรมสรรพากร การรายงานข้อมลูสว่นบคุคลตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงาน

ก ากบัดแูล เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือเม่ือได้รับหมายเรียก หมายอายดัจากหน่วยงาน

ราชการหรือศาล เป็นต้น 

 

 



 
 

3. วัตถุประสงค์ท่ีต้องได้รับความยนิยอมของเจ้าของข้อมูล เชน่  

    - การตรวจสอบและพิสจูน์ตวัตน การตรวจสอบคณุสมบตัิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือการ

พิจารณาคดัเลือกบุคคลผู้ มีสิทธิสมัครขอรับทุน และ/หรือได้รับทุน และ/หรือเพ่ือท าสัญญารับทุน เช่น      

การตรวจสอบประวตัิสุขภาพ ความพิการ หรือโรคประจ าตวั เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการสมคัรขอรับทุน

ประเภททนุรักษาพยาบาล 

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ซึ่งมูลนิธิฯ ไม่

สามารถอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนได้ 

    - เพ่ือการติดต่อส่ือสาร หรือประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของมูลนิธิฯ  ในการ

น าเสนอโครงการให้ทนุตา่ง ๆ หรือขอรับบริจาคจากบคุคลภายนอกซึง่มลูนิธิฯ ไมส่ามารถอาศยัหลกัเกณฑ์

หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนได้  

4. ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายตามความจ าเป็นของมูลนิธิฯ หรือของบุคคลหรือนิติ

บุคคลอ่ืน ซึ่งไม่เกินขอบเขตท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนท่ี

กฎหมายอนญุาตให้ท าได้ เชน่  

- การปอ้งกนั รับมือ ตรวจสอบการปฏิบตังิาน ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงการแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคล   

- การบนัทกึภาพ เสียง ของเจ้าของข้อมลู หรือผู้ ท่ีมาสมคัรขอรับทนุ หรือบริจาค หรือตดิตอ่เก่ียวกับ

การด าเนินงานของมลูนิธิฯ  หรือด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว ณ ส านกังานของมลูนิธิฯ  

ลงบน CCTV รวมถึง การแลกบตัรก่อนเข้าอาคาร เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือ

พืน้ท่ีของมลูนิธิฯ   

- การบนัทกึภาพ เสียง และ/หรือภาพเคล่ือนไหวในการสมัภาษณ์ ประชมุ การจดังานให้ทนุ หรือรับ

บริจาค การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัโดยมูลนิธิฯ  ซึ่งการบนัทึกดงักล่าวอาจมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการให้ทนุ หรือการรับบริจาคของมลูนิธิฯ   

- การวิเคราะห์ข้อมลู วิจยั สถิติ ส ารวจความคิดเห็น การจดักิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพ่ือประโยชน์และการพฒันาการด าเนินงานขององค์กร(ประเภทมลูนิธิ) 

ของมลูนิธิฯ  



 
 

- การปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีของมลูนิธิฯ ภายใต้สญัญาใด ๆ ท่ีมลูนิธิฯ เป็นคูส่ญัญาหรือท่ีมลูนิธิฯ 

มีนิตสิมัพนัธ์ด้วย เชน่ สญัญาให้ทนุ สญัญาและ/หรือเง่ือนไขในการรับบริจาค      

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้ มีอ านาจกระท าการแทน 

ตวัแทน พนกังาน ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลู ผู้ตดิตอ่ คูส่ญัญา หรือผู้ ท่ีมีนิตสิมัพนัธ์กบัมลูนิธิฯ เป็นนิตบิคุคล  

- การรักษาความสมัพนัธ์กบัเจ้าของข้อมลู เช่น การจดัการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ 

ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นประโยชน์กบัทา่น เป็นต้น 

 ทัง้นี ้มูลนิธิฯ จะไม่สามารถพิจารณา และ/หรือคดัเลือกท่านเพ่ือการให้ทุน หรือรับบริจาค หรือ

เก่ียวกบัการด าเนินงานของมลูนิธิฯ  หรือท าสญัญาอ่ืนใดอนัเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วกบัท่านได้ หากมลูนิธิ

ฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือมีการร้องขอ ซึ่งข้อมูลเหล่านัน้จ าเป็นต่อการ

พิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้ารับทนุ หรือรับบริจาค หรือเก่ียวกบัการด าเนินงานของมลูนิธิฯ  และ/หรือเพ่ือท า

สญัญาอ่ืนใดอนัเก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว หรือจ าเป็นตอ่การปฏิบตัติามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์  

 

5. การจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่
เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถติิ 

6. การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

7. เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
มูลนิธิฯ หรือการปฏิบัตหิน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่มูลนิธิฯ  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้วตัถุประสงค์ท่ีระบไุว้ข้างบนมลูนิธิฯ อาจส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยงั

บคุคลอ่ืนทัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้นี ้มลูนิธิฯ รวมถึงพนกังาน ตวัแทน ของมลูนิธิฯ อาจ

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

- บคุคลภายนอกตามท่ีมลูนิธิฯ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

- ผู้ ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้ เยาว์ ผู้อนบุาล ผู้พิทกัษ์ ทายาทหรือผู้จดัการ

มรดก รวมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สิน หรือบัญชีของ

เจ้าของข้อมลูในกรณีท่ีท่านเป็นผู้ เยาว์ซึ่งยงัไม่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมาย หรือตกเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต (แล้วแตก่รณี) 



 
 

- ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้ รับมอบอ านาจชว่ง หรือตวัแทนของเจ้าของข้อมลูท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

- ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource/ Service Provider) ท่ีมลูนิธิฯ เป็นคูส่ญัญา ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น ผู้ ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างท าวิจัย บริษัทรับจ้าง

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มลูนิธิฯ   

- สถาบนัการเงินหรือผู้ให้บริการระบบช าระเงิน เชน่ สถาบนัการเงินแหง่อ่ืนท่ีให้บริการระบบการ

ช าระเงินในการท าธุรกรรมของเจ้าของข้อมลู เป็นต้น 

- หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานก ากบัดแูล เพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสัง่ของ

หน่วยงานรัฐ เช่น ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ส านกังานเขต 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ยตุธิรรม ศาล รวมทัง้ผู้สอบบญัชี 

- ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ของมลูนิธิฯ  เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เทคนิค ผู้ เช่ียวชาญด้านการเงิน 

และผู้สอบบญัชี  

- บคุคลอ่ืนใดท่ีมีสญัญากบัมลูนิธิฯ  หรือท่ีมลูนิธิฯ เป็นคูส่ญัญา หรือท่ีมลูนิธิฯ มีความสมัพนัธ์

ด้วย ซึ่งมูลนิธิฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการพฒันาองค์กรของ

มลูนิธิฯ  และ/หรือการด าเนินงานตามปกต ิและ/หรือตามวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้มลูนิธิฯ    

- บคุคลอ่ืนใดท่ีร้องขอให้มลูนิธิฯ รับรองข้อมลูของทา่น  

- บคุคลอ่ืนใดท่ีทา่นมีสญัญาหรือความสมัพนัธ์เก่ียวกบัธุรกรรมร่วมกนั 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ และ/หรือแนวปฏิบตัขิองกิจการมลูนิธิ (ไมแ่สวงหาก าไร) ซึง่เก่ียวข้อง

กบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดไว้ เจ้าของข้อมลูมีสิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้

1. สิทธิในการถอนความยนิยอม  

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไว้แก่มูลนิธิฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูเม่ือใดก็ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีมลูนิธิฯ ก าหนด เว้นแตก่าร

เพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมลู 

ทัง้นี ้การถอนความยินยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดงักล่าว 

แตอ่าจส่งผลกระทบตอ่เจ้าของข้อมลูในการสมคัรขอรับทุน หรือสิทธิประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ หรือประโยชน์

อ่ืนใดท่ีอาจได้รับจากการดังกล่าว หรือตามวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล หรือไม่ได้รับข้อมูลอันเป็น



 
 

ประโยชน์แก่ท่าน ภายหลงัการถอนความยินยอม เช่น ท่านจะไม่ไม่มีสิทธิสมคัรขอรับทุน หรือมีสิทธิได้รับ

ทนุแบบตอ่เน่ือง หรือรับทราบโครงการการให้ทนุ หรือเง่ือนไขในการให้ทนุใหม ่ๆ หรือไมไ่ด้รับข้อมลูขา่วสาร

อนัเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศกึษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิก

ถอนความยินยอม 

2. สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอทราบและขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของตนเอง ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบ

ของมลูนิธิฯ  หรือขอให้มลูนิธิฯ เปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเจ้าของข้อมลูไมไ่ด้ให้ความยินยอมได้ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้มลูนิธิฯ ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์และ

ไมก่่อให้ความเข้าใจผิด 

4. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอรับข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตนเองจากมลูนิธิฯ  ในกรณีท่ีมลูนิธิฯ ได้ท าให้ข้อมลูนัน้

อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอา่น หรือใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ท่ีท างานได้โดยอตัโนมตัิและ

สามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูบคุคลอ่ืนเม่ือสามารถท าได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ และสิทธิขอรับข้อมลู

สว่นบคุคลท่ีมลูนิธิฯ สง่หรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมลู

อ่ืนโดยตรง เว้นแตไ่มส่ามารถด าเนินการได้เพราะเหตทุางเทคนิค หรือมลูนิธิฯ มีเหตใุนการปฏิเสธค าขอของ

ทา่นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ทัง้นี ้ข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้นต้องเป็นข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมแก่มูลนิธิ

ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมลูส่วนบุคคลท่ีมลูนิธิฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาให้ทุน หรือเพ่ือการด าเนินงานของมูลนิธิฯ  ระหว่างเจ้าของ

ข้อมลูกบัมลูนิธิฯ  หรือการด าเนินการตามค าขอหรือการสมคัรขอรับทนุ หรือเพ่ือการด าเนินงานของมลูนิธิฯ  

ของเจ้าของข้อมลู หรือเป็นข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืนตามท่ี ผู้ มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด  

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้มลูนิธิฯ ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองเป็นข้อมลู

ท่ีไม่สามารถระบตุวับคุคลได้ ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูเช่ือว่าข้อมลูส่วนบคุคลของตนเองนัน้ถกูเก็บรวบรวม 

ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือเห็นว่ามลูนิธิฯ หมดความจ าเป็นในการเก็บ

รักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องตามประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หรือเม่ือเจ้าของข้อมลูได้ใช้สิทธิ

ขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 

 



 
 

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการช่ัวคราว  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองเป็นการชัว่คราว ในกรณีท่ีมลูนิธิ

ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูในการขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลหรือการใช้

สิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  

นอกจากนี ้เจ้าของข้อมลูยงัมีสิทธิขอให้มูลนิธิฯ ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของตนแทนการลบ

หรือท าลายข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ีมูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หรือในกรณีท่ีมลูนิธิฯ หมดความจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลแตเ่จ้าของข้อมลู

มีความจ าเป็นต้องขอให้มลูนิธิฯ เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีท่ีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพ่ือการด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบตัิหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ

มลูนิธิฯ หรือเพ่ือการปฏิบตัหิน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้มอบให้แก่มลูนิธิฯ   

- กรณีท่ีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์เก่ียวกบั

การตลาดแบบตรง 

- กรณีท่ีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์เก่ียวกบั

การศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หรือสถิต ิเว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเพ่ือการด าเนิน

ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมลูนิธิฯ  

8. สิทธิในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน  

เจ้าของข้อมลูมีสิทธิย่ืนเร่ืองร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหรือส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเช่ือว่ามลูนิธิฯ ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไมส่อดคล้องกบัพรบ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 

 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูดงักล่าวข้างต้นอาจถกูจ ากัดภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมีบาง

กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีมลูนิธิฯ อาจปฏิเสธหรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิข้างต้นของทา่นได้ เชน่ 

ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือค าสัง่ศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

ของบคุคลอ่ืน เป็นต้น  



 
 

 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

มลูนิธิฯ มีการก าหนดนโยบาย คูมื่อและมาตรฐานขัน้ต ่าในการจดัการข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของ

ข้อมลู เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูของทา่น

โดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และมูลนิธิฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและ

มาตรฐานขัน้ต ่าดงักลา่วเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  

นอกจากนี ้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ ให้บริการภายนอกของมูลนิธิฯ มีหน้าท่ีต้องรักษา

ความลบัของข้อมลูสว่นบคุคลตามสญัญารักษาความลบัท่ีลงนามไว้กบัมลูนิธิฯ   

 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ปัจจุบัน 

มูลนิธิฯ อาจมีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ รับข้อมูลอ่ืน ท่ีอยู่

ตา่งประเทศ เชน่ การสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศตา่ง ๆ ในกรณีท่ี 

มลูนิธิฯ มีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปตา่งประเทศท่ีมีมาตรฐานการจดัการข้อมูลส่วน

บุคคลต ่ากว่าประเทศไทย มูลนิธิฯ จะด าเนินมาตรการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าของ

ข้อมูลมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะส่งหรือโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลท่ีรับโอนข้อมูลนัน้มี

มาตรฐานการ คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเหมาะสม และการโอนข้อมลูนัน้  มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลู

สว่นบคุคลท่ีเหมาะสม และการโอนข้อมลูนัน้เป็นไปตามท่ีพรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูเป็นผู้สมคัรขอรับทนุ และไม่ผ่านการพิจารณาคดัเลือกเพ่ือได้รับทนุจาก

มลูนิธิฯ  หรือไมป่ระสงค์จะสมคัรขอรับทนุกบัมลูนิธิฯ ตอ่ไป มลูนิธิฯ จะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของ

ข้อมูลไว้ตามแนวนโยบาย หรือคู่มือต่าง ๆ ในเร่ืองการจดัเก็บ ท าลายเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  โดยจะ

จดัเก็บข้อมลู ไว้เท่าท่ีจ าเป็นตลอดระยะไมเ่กิน 1 ปี ภายหลงัจากเสร็จสิน้การคดัเลือกเจ้าของข้อมลูในครัง้

นัน้ หรือภายหลงัจากท่ีเจ้าของข้อมลูแจ้งวา่ไมป่ระสงค์จะสมคัรขอรับทนุอีกตอ่ไป เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการ

เก็บรักษาดงักลา่วแล้วมลูนิธิฯ จะท าการท าลายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น   

2. ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูเป็นผู้สมคัรขอรับทุนโดยได้รับทุน หรือผู้บริจาค หรือด ารงต าแหน่งหรือ

ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นกรรมการ หรือบคุคลท่ีสาม หรือบคุคลอ่ืนใดหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันิตบิคุคล มลูนิธิฯ จะ

จดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามนโยบาย หรือคูมื่อตา่ง ๆ ในเร่ือง

การจดัเก็บ ท าลายเอกสารตา่ง ๆ ของมลูนิธิฯ  โดยจะจดัเก็บไว้เท่าท่ีจ าเป็นตลอดระยะของสญัญาให้ทุน 



 
 

หรือตลอดระยะเวลาท่ีมีนิติสมัพนัธ์ในการรับบริจาคกบัมลูนิธิฯ  หรือตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

หรือปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ หรือตลอดระยะเวลาท่ีมีนิติสมัพนัธ์ใด ๆ เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการ

ประมวลผล และการจดัเก็บข้อมูลนัน้ ๆ ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล” ข้างต้นเทา่นัน้   

3. ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ รับทุน หรือผู้ บริจาค หรือกรรมการ อีกต่อไป หรือกรณีท่ี

เจ้าของข้อมลูเป็นบคุคลท่ีสาม หรือบคุคลอ่ืนใด หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันิติบคุคล ได้ยตุิความสมัพนัธ์กบั

มูลนิธิฯ ไปแล้ว มูลนิธิฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนดและตาม

นโยบาย หรือคู่มือต่าง ๆ ในเร่ืองการจัดเก็บ ท าลายเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  เช่น จัดเก็บไว้เพ่ือ

วตัถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีท่ีอาจเกิดข้อพิพาทในคดีต่าง ๆ เช่น คดีแพ่ง ภายในอายุความ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลท่ีได้รับทุนทุกประเภท และผู้

บริจาคไว้เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแตส่ญัญาให้ทนุ หรือนิตสิมัพนัธ์ในการรับบริจาคสิน้สดุลง (แล้วแต่

กรณี) และเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเก็บรักษาแล้วมลูนิธิฯ จะท าการท าลายข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้ในส่วนของข้อมลูส่วนบคุคลกรรมการ มลูนิธิฯ จะท าการท าลายข้อมลูส่วนบคุคลดงักลา่ว

ทนัที นบัแตว่นัท่ีทา่นสิน้สดุการปฏิบตัหิน้าท่ี หรือวาระกรรมการ เป็นต้น 

 

การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดมิ 

มูลนิธิฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลท่ีมูลนิธิฯ ได้เก็บ

รวบรวมไว้ก่อนวนัท่ีพรบ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั ต่อไปตามวตัถุประสงค์เดิม หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ท่ีจะให้

มลูนิธิฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวตอ่ไป เจ้าของข้อมลูสามารถแจ้งมลูนิธิฯ เพ่ือขอถอน

ความยินยอมของทา่นเม่ือใดก็ได้ 

 การเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

มลูนิธิฯ อาจเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตวันีเ้ป็นครัง้คราว โดยจะแจ้ง

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจบุนัไว้ท่ีเว็บไซต์ของมลูนิธิฯ    

 

 

 



 
 

ช่องทางการตดิต่อ 

หากเจ้าของข้อมลูต้องการติดตอ่ หรือมีข้อสงสยั หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ

เก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้สามารถติดตอ่มลูนิธิฯ ได้ท่ี โทร. 02-633-7501-7 ในวนัจนัทร์ - 

วนัศกุร์ เวลา 08.30-17.00 น. เว้นวนัหยดุประจ าปีธนาคาร  

หากเจ้าของข้อมูลต้องการขอใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ 

โปรดตดิตอ่มลูนิธิฯ  โทร 02-633-7501-7 หรือ Email :  tiscofoundation@tiscofoundation.org 
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