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วันที่      เดือน               พ.ศ.   

1.  ชื่อและนามสกุล (ตัวบรรจง)      (“ผู้ขอทุน”) วนั-เดือน-ปีเกดิ            

     อายุ      ปี   บัตรประชาชนเลขที่                            ระดับการศึกษา                   

    ที่อยู่ปัจจุบนั        โทรศัพท์           

    สถานภาพ       โสด        สมรส       หย่า       หม้าย        แยกกันอยู่ 

    รายละเอียดด้านอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

     อาชีพปัจจุบนั     เร่ิมท าเมื่อ  รายได้          บาท ( /วนั หรือ /เดอืน)    

            สถานที่ประกอบอาชพี        โทรศัพท์   

     ไม่ได้ประกอบอาชีพเน่ืองจาก           

     เคยประกอบอาชีพ        ระยะเวลา                    ปี 

               สถานที่ประกอบอาชพี        โทรศัพท์   

2.   ชื่อและนามสกุล (คู่สมรส)      อาย ุ   ปี      

     ที่อยู่ปัจจุบัน        ระดับการศึกษา       

     รายละเอียดด้านอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

     อาชีพปัจจุบนั     เร่ิมท าเมื่อ            รายได้     บาท( /วนั หรือ /เดือน)  

            สถานที่ประกอบอาชพี        โทรศัพท์   

     ไม่ได้ประกอบอาชีพเน่ืองจาก           

     เคยประกอบอาชีพ        ระยะเวลา          ปี 

            สถานที่ประกอบอาชพีเดิม       โทรศัพท์   

3.  สภาพที่อยู่ปัจจุบนั     บ้านของตนเองพร้อมที่ดนิ    บ้านเช่า (ค่าเช่าเดือนละ   บาท) 

                           บ้านตนเองแต่ที่ดนิเช่า (ค่าเช่า     บาท / เดือน)  

                           บ้านญาติ (ระบุ   )   อื่น ๆ      

4.  ที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน___________คน       มีบุคคลที่ ผู้ขอทุนต้องรับผิดชอบจ านวน__________คน    

     คือ               

5. ผู้ขอทุนมีบุตรจ านวน   คน  โดยก าลังศึกษาอยู่   คน  ท างาน   คน ดังต่อไปนี ้

ล าดับที่ เพศ ชื่อ/นามสกุล อาย ุ
ชัน้การศึกษา / สถานศึกษา 

(กรณีก าลังศึกษาอยู่) 
อาชีพ / สถานที่ท างาน 
(กรณีท างานแล้ว) 

      
      
      

            

มูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล  
แบบฟอร์มขอรับทุน ประเภททุนประกอบอาชีพ 
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6.   ขอรับทุนประกอบอาชีพ     จ านวนเงนิทุนที่ขอรับ        บาท 
     เพื่อซือ้สิ่งของอุปกรณ์ประกอบอาชีพดงันี ้( ระบุจ านวนราคาตามจริงมาด้วย ) 

                    

                    

     สถานที่จะประกอบอาชีพของผู้ขอทุนอยู่ที่  (โดยละเอียด)                        

     ลักษณะสถานที่ประกอบอาชีพ     แผงลอย (ค่าเช่า         บาท /       )    รถเข็น 

                                                    ห้องเช่า (ค่าเช่า         บาท /       )    อื่น ๆ ระบุ    

7.  ประสบการณ์ท างานในอาชีพที่จะขอรับทุน 

  ท าอาชีพที่จะขอรับทุนนีม้าเป็นระยะเวลา  ปี และปัจจุบันยงัประกอบอาชีพนีอ้ยู่ 

       สาเหตุที่ขอเน่ืองจาก            

  เคยประกอบอาชีพนีม้าก่อนเมื่อ                                 ระยะเวลา          ปี    

        เลิกประกอบอาชีพนีเ้มื่อ                        เน่ืองจาก       

  ไม่เคยประกอบอาชีพนีม้าก่อน  สาเหตุที่ขอทุนเน่ืองจาก       

8. ความรู้ความช านาญพิเศษ            

9. ท่านเคยได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (ซ่ึงต่อไปในแบบฟอร์มนีจ้ะเรียกว่า “มูลนิธิฯ”) มาก่อนหรือไม่ 

       ไม่เคย    เคย  อาชพี            เมื่อ   

10. ท่านเคยได้รับทุนจากที่อื่นหรือไม่ 

  ไม่เคย    เคย  จาก      อาชีพ         เมื่อ   

  ก าลังยื่นเร่ืองขอจาก            

11. ท่านทราบข้อมูลการขอรับทุนประกอบอาชีพได้อย่างไร / จากหน่วยงานใด____________________________________ 

12. ค ารับรองเพิ่มเติมของผู้ขอทุน 
12.1 กรณีทีผู่้ขอทนุมีการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตน หรือบคุคลอื่น (“ข้อมลูสว่นบคุคล”) เพื่อการสมคัรขอทนุนีใ้ห้แก่มลูนิธิฯ ทราบ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ ขอทนุตกลงด าเนินการและให้ค ารับรองดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ขอทนุมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคลให้แก่ มลูนิธิฯ เพื่อให้มลูนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการให้ทนุ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใด ตามรายละเอียดประกาศความเป็นสว่นตวั
ของมลูนิธิฯ เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของมลูนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) โดยในกรณีที่ผู้ขอทนุ
ได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นแก่มลูนิธิฯ ผู้ขอทนุจะต้องแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นสว่นตวัของ
มลูนิธิฯ ด้วย  

 (2) ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ขอทนุจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมลูสว่น
บคุคลก่อนเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่มลูนิธิฯ 

 (3) ผู้ขอทนุตกลงให้ร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่มลูนิธิฯ และปฏิบตัิตามค าแนะน าใดๆ อนัชอบด้วยกฎหมายของ
มลูนิธิฯ เพื่อเอือ้อ านวยให้มลูนิธิฯ ผู้บริจาค หรือบคุคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้ทนุนี ้สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
ได้ครบถ้วนทกุประการด้วย  

(4) ผู้ขอทนุได้ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในสว่นท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว 
 

http://www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf
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12.2 ผู้ขอทนุตกลงและรับทราบวา่ ทางมลูนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลไว้ได้เทา่ที่จ าเป็นตลอดระยะเวลาที่
มีนิติสมัพนัธ์ใดๆ ในการให้ทนุ และจะเก็บรวบรวม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่สิน้สดุนิติสมัพนัธ์ระหว่างผู้ขอทุน และ/หรือเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบคุคล กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นพยานหลกัฐานตามอายคุวามสงูสดุตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการ
ประมวลผล และการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ  
13. อื่น ๆ  
 13.1 ในกรณีที่ตวัแทน หรือหนว่ยงานผู้ดแูลผู้ขอทนุ เป็นตวัแทนในการยื่นขอรับทนุ หรือยื่นแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดซึง่ใช้ในการขอรับ
ทุนแทนผู้ขอทุนนัน้ ตวัแทนตกลงและยอมรับว่า ตนมีหน้าที่จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และ ระเบียบการ
ขอรับทนุประเภททนุประกอบอาชีพ (ถ้ามี) เช่นเดียวกบัผู้ขอทนุทกุประการ รวมถึงด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอทนุปฏิบตัิ ตามเง่ือนไขการขอรับทนุ
ตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุประเภททนุประกอบอาชีพ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน  
 13.2 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุ
ประเภททุนประกอบอาชีพ (ถ้ามี) โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ ขอทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และ/หรือด้วย
ช่องทาง หรือวิธีการอื่นใดตามที่มลูนิธิฯ เห็นสมควร โดยตวัแทน หรือผู้ขอทนุตกลงและยอมรับเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และ
ระเบียบการขอรับทนุประเภททนุประกอบอาชีพ ทีม่ีการแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกินัน้ด้วย 
 13.3 ในกรณีที่ผู้ ขอทุนส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทุน
ประเภททนุประกอบอาชีพ (ถ้ามี) ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด มลูนิธิฯ จะพิจารณาตดัสิทธ์ิในการให้ทนุประเภททนุประกอบอาชีพนีท้นัที โดยผู้ขอทนุ 
ตกลงให้ดลุยพินิจของมลูนิธิฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ          
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิทสิโก้เพ่ือการกุศล 
14. ข้อมูลเพิ่มเตมิ                            
                    
 

     ลงช่ือ          ผู้สัมภาษณ์ 
        วันที่     เดือน         พ.ศ.      
 
ส าหรับผู้ขอทุน 
       ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอทุน ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนี ้และตามระเบียบการขอรับ
ทุนประเภททุนประกอบอาชีพ (ถ้ามี) ของมูลนิธิฯ  รวมถงึรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ 
ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเวบ็ไซต์ของมูลนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูล
ทัง้หมดท่ีได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี ้เป็นความจริงทุกประการ โดยข้อมูลทัง้หมดจะมีผลต่อการพิจารณาให้ทุนของมูลนิธิฯ 
 

               ลงช่ือ       ผู้ขอทุน  

                 วันท่ี     เดือน         พ.ศ.      
 
ส าหรับตัวแทน หรือหน่วยงานผู้ดูแลผู้ขอทุน 
        ค ารับรองในส่วนนี ้ส าหรับกรณีท่ีตัวแทน หรือหน่วยงานผู้ดูแลผู้ขอทุน เป็นตัวแทนในการย่ืนขอรับทุน หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดซึ่ง
ใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน 
        ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนในการย่ืนขอรับทุน หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดซึ่งใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน ขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนี ้และตามระเบียบการขอรับทุนประเภททุนประกอบอาชีพ (ถ้ามี)                  
ของมูลนิธิฯ รวมถงึรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ตามประกาศความเป็นส่วนตัว
บนเวบ็ไซต์ของมูลนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ให้ไว้ใน
แบบฟอร์มนี ้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ        ตัวแทนของผู้ขอทุน   
                             วันท่ี เดือน  พ.ศ.                        

http://www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf
http://www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf
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หนังสือยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ส าหรับการขอทุนประเภทประกอบอาชีพ 

 
เลขทีห่นงัสอืยินยอม............/............              วนัท่ี............................................. 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................นามสกลุ ................................................................(“เจ้าของข้อมูล”)  
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................ เลขประจ าตวัประชาชน................................................................................................. 
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ยินยอมให้มลูนิธิทิสโก้ เพื่อการกศุล (“มลูนิธิฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ หรือทพุพลภาพ ซึง่เป็น          
ข้อมลูสว่นบคุคลที่มคีวามออ่นไหว (Sensitive Data) ของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาอนมุตัิการให้ทนุประเภท                
ประกอบอาชีพแก่เจ้าของข้อมลู และ/หรือใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการให้ทนุตา่ง ๆ รวมถงึการจดัท าสือ่ฯ                   
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการให้ทนุดงักลา่ว ผา่นช่องทาง Facebook และ Website ของมลูนิธิฯ และ/หรือเพื่อปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงาน    
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของมลูนิธิฯ  

 
 โดยมลูนิธิฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูไว้เทา่ที่จ าเป็น ตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมลูมีนิติสมัพนัธ์
ใดๆ ในการขอทนุกบัทางมลูนิธิฯ และจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแตส่ิน้สดุนิติสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าของ
ข้อมลูกบัมลูนิธิฯโดยมลูนิธิฯจะท าการลบหรือท าลายข้อมลูของเจ้าของข้อมลูเมื่อครบระยะเวลาตามแนวนโยบายของมลูนิธิฯ  
 
 ทัง้นี ้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ตามประกาศความ
เป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf และ/หรือช่องทางอื่นใดที่มูลนิธิฯ
ก าหนด 

หากเจ้าของข้อมลูมีความประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี ้สามารถติดตอ่ มลูนิธิฯ ได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2633-7501-7  ในวนัท าการ 
(วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. เว้นวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุประจ าปีธนาคาร)  

 

หมายเหตุ :  การเพกิถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมลู  จะท าให้เจ้าของข้อมลูไมไ่ด้รับขา่วสารและสทิธิประโยชน์ รวมถึงไม่ได้รับอนมุตัิทนุ หาก
ค าขอทนุนัน้อยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณา หรือ ท าให้เจ้าของข้อมลูต้องยื่นเอกสารใหมท่ัง้หมด หากต้องการขอทนุอีกครัง้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้
การเพิกถอนความยินยอมดงักลา่ว ไมก่ระทบกบัทนุที่มลูนิธิฯได้มีการอนมุตัิไปแล้ว 
 
 

ลงช่ือ ............................................... เจ้าของข้อมูล            
(...............................................)                            


