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วันที่  เดือน   พ.ศ.   

1.   ชื่อและนามสกุล        อาย ุ        ปี  (“ผู้ขอทุน”) 
 วัน-เดอืน-ปีเกิด         บัตรประชาชนเลขที่                ระดับการศึกษา    

2.  ที่อยู่ปัจจุบนั           โทรศัพท์  . 

     Email                    

3.   อาชีพ    ต าแหน่ง      รายได้                            บาท /วัน/เดือน) 

     สถานที่ท างาน             

4.   สภาพที่อยู่ปัจจุบนั    บ้านพร้อมที่ดนิของตนเอง    บ้านของตนเองแต่ที่ดินเช่า       บ้านของญาต ิ

                           บ้านเช่า, ห้องเช่า, หอพัก  ค่าเช่าเดอืนละ   บาท  

                           อื่น ๆ         

5.   สถานภาพ                โสด          สมรส      แยกกันอยู่ 

             หย่า           หม้าย         

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

ล าดับที่ เพศ ชื่อ/นามสกุล อาย ุ ชัน้การศึกษา / สถานศึกษา 
(กรณีก ำลังศึกษำอยู่ ) 

อาชีพ / สถานที่ท างาน 
(กรณีท ำงำนแล้ว) 

      
      
      
      

 

7.   ชื่อและนามสกุล (คู่สมรส)       อาย ุ  ปี  

     อาชีพ         สถานที่ท างาน        

     รายได้     โทรศัพท์     

8.  ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรค        ตัง้แต่      

     ขอรับทุนเป็นเงนิ    บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ     

     เหตุผลที่ขอรับทุนเน่ืองจาก             

9.  โรงพยาบาลสามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้ทุนแก่ผู้ขอทุนได้ ดังนี ้        

                    

10.  ผู้ขอทุน/หรือญาติ สามารถช่วยสมทบหรือให้ทุนได้เป็นจ านวนเงนิ   บาท 

 
มูลนิธิทสิโก้ เพื่อกำรกุศล 

แบบฟอร์มขอรับทุน ประเภททุนรักษำพยำบำล 

 
 

กับทำงโรงพยำบำล ……………………………………………….....……….. 
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11. เอกสารประกอบการขอรับทุน

 รูปถ่ายผู้ขอทุนและที่อยู่อาศัย  ส าเนาบตัรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 หนังสือรับรองจากแพทย์ที่วนิิจฉัยโรค   ใบเสนอราคาค่าอุปกรณ์ที่ ผู้ขอทุนต้องใช้

 หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาล โดยมีความเหน็ของนักสงัคมสงเคราะห์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
 

12.  ความเหน็ของนักสังคมสงเคราะห์ 

                    

                    

                    

                    

    ลงชื่อ     นักสงัคมสงเคราะห์ 

              (………………………………………..) 
13.  ความเหน็ของแพทย์ 

                    

                    

                    
 

    ลงชื่อ     แพทย์ 

                         (…………………………………..……) 
14. ค ารับรองเพิ่มเติมของผู้ขอทุน 
 14.1 กรณีทีผู่้ขอทนุมีการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตน หรือบคุคลอื่น (“ข้อมลูสว่นบคุคล”) เพื่อการสมคัรขอทนุนีใ้ห้แก่มลูนิธิทิสโก้ เพื่อการ
กุศล (ซึ่งต่อไปในแบบฟอร์มนีจ้ะเรียกว่า “มูลนิธิฯ”) ทราบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ ขอทุนตกลงด าเนินการและ                 
ให้ค ารับรองดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ขอทนุมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่ มลูนิธิฯ เพื่อให้มลูนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการให้ทุน หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใด ตามรายละเอียดประกาศความเป็นสว่นตวัของ
มูลนิธิฯ เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) โดยในกรณีที่ผู้ ขอทุนได้ให้
ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นแก่มลูนิธิฯ ผู้ขอทนุจะต้องแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นสว่นตวัของมลูนิธิฯ ด้วย  

 (2) ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลทีต้่องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ขอทนุจะด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลก่อน
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่มลูนิธิฯ 

 (3) ผู้ขอทุนตกลงให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่มูลนิธิฯ และปฏิบตัิตามค าแนะน าใดๆ อนัชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯ                
เพื่อเอือ้อ านวยให้มลูนิธิฯ ผู้บริจาค หรือบคุคลอื่น  ๆที่เก่ียวข้องกบัการให้ทนุนี ้สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ครบถ้วนทกุประการด้วย 

 (4) ผู้ขอทนุได้ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในสว่นท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนแล้ว 
 14.2   ผู้ขอทนุตกลงและรับทราบวา่ ทางมลูนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลไว้ได้เทา่ที่จ าเป็นตลอดระยะเวลาที่มีนิติสมัพนัธ์ใด  ๆ
ในการให้ทนุ และจะเก็บรวบรวม ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแตส่ิน้สดุนิติสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ขอทนุ และ/หรือเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล กบัมลูนิธิฯ เพื่อใช้เป็น
พยานหลกัฐานตามอายคุวามสงูสดุตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการประมวลผล และการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ  

http://www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf
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15. อื่น ๆ  
 15.1 ในกรณีที่ตวัแทน หรือหน่วยงานผู้ดแูลผู้ขอทนุ เป็นตวัแทนในการยื่นขอรับทนุ หรือยื่นแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดซึง่ใช้ในการขอรับทนุ
แทนผู้ขอทนุนัน้ ตวัแทนตกลงและยอมรับว่า ตนมีหน้าที่จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุ
ประเภททนุรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เช่นเดียวกบัผู้ขอทนุทกุประการ รวมถึงด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอทนุปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์ม
ฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุประเภททนุรักษาพยาบาล (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน  
 15.2 มลูนิธิฯ ขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุประเภท
ทุนรักษาพยาบาล (ถ้ามี) โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ ขอทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และ/หรือด้วยช่องทาง หรือ
วิธีการอื่นใดตามที่มลูนิธิฯ เห็นสมควร โดยตวัแทน หรือผู้ขอทนุตกลงและยอมรับเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับ
ทนุประเภททนุรักษาพยาบาล ทีม่ีการแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกินัน้ด้วย 
 15.3 ในกรณีที่ผู้ขอทนุสง่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการขอรับทนุตามแบบฟอร์มฉบบันี ้และระเบียบการขอรับทนุประเภท
ทนุรักษาพยาบาล (ถ้ามี) ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด มลูนิธิฯ จะพิจารณาตดัสิทธ์ิในการให้ทนุประเภททนุรักษาพยาบาลนีท้นัที โดยผู้ขอทนุตกลงให้ดลุย
พินิจของมลูนิธิฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
 

  

ส าหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิทสิโก้เพื่อการกุศล 

   16.ข้อมูลเพิ่มเตมิ             

                    

     ลงช่ือ          ผู้สัมภาษณ์ 

        วันที่     เดือน         พ.ศ.      

 

ส าหรับผู้ขอทนุ 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอทุน ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนี ้และตามระเบียบการ 
ขอรับทุนประเภททุนรักษาพยาบาล ของมูลนิธิฯ รวมถงึรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ 
มูลนิธิฯ ประกาศความเป็นส่วนตัวบนเวบ็ไซต์ของมูลนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) แล้ว และขอรับ         
รองว่าข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี ้เป็นความจริงทุกประการ โดยข้อมูลทัง้หมดจะมีผลต่อการพจิารณาให้ทุนของมูลนิธิฯ 
 

 

      ลงช่ือ       ผู้ขอทุน  

        วันที่     เดือน         พ.ศ.              
 

ส าหรับตัวแทน หรือหน่วยงานผู้ดูแลผู้ขอทนุ 
 ค ารับรองในส่วนนี ้ส าหรับกรณีที่ ตัวแทน หรือหน่วยงานผู้ดูแลผู้ขอทุน เป็นตัวแทนในการย่ืนขอรับทุน หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือ
เอกสารอ่ืนใดซึ่งใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน 
        ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนในการย่ืนขอรับทุน หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดซึ่งใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน ขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนี ้และตามระเบียบการขอรับทุนประเภททุนรักษาพยาบาล            
ของมูลนิธิฯ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ประกาศความเป็นส่วนตัว
บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ (www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ให้
ไว้ในแบบฟอร์มนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

                                                                 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


มูลนิธิทิสโก้ เพ่ือการกศุล 
48/4 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

 

หนังสือยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับการขอทุนประเภทรักษาพยาบาล 

 
เลขทีห่นงัสอืยินยอม............/............              วนัท่ี............................................. 
 

ข้าพเจ้า ด.ช/ด.ญ/นาย/นาง/นางสาว ..........................................นามสกลุ ..........................................(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ 
“เจ้าของข้อมูล”) วนั/เดือน/ปีเกิด .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน.............................................................................
ซึง่ออกให้โดย..........................วนัท่ีออกบตัร.........................................วนัหมดอาย.ุ............................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั .......................................................................................................................................................................... ..............
รหสัไปรษณีย์ ............................................ .....................โทรศพัท์ ........................................................................................................ 
 

ยินยอมให้มลูนิธิทิสโก้ เพื่อการกศุล (“มลูนิธิฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ หรือทพุพลภาพ ซึง่เป็น          
ข้อมลูสว่นบคุคลที่มคีวามออ่นไหว (Sensitive Data) ของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิจารณาอนมุตัิการให้ทนุประเภท                
ทนุรักษาพยาบาลแก่เจ้าของข้อมลู และ/หรือใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการให้ทนุตา่ง ๆ รวมถึงการจดัท 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
ข้อมลูกบัมลูนิธิฯ โดยมลูนิธิฯจะท าการลบหรือท าลายข้อมลูของเจ้าของข้อมลูเมื่อครบระยะเวลาตามแนวนโนบายของมลูนิธิฯ  
 

 ทัง้นี ้ ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของมลูนิธิฯเพิ่มเติม ได้ตามประกาศความ
เป็นสว่นตวับนเว็บไซต์ของมลูนิธิฯ www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf และ/หรือช่องทางอื่นใดที่มลูนิธิฯ 
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 อาจสง่ผลกระทบตอ่เจ้าของข้อมลูในการสมคัรขอรับทนุ  หรือท าให้เจ้าของข้อมลูไม่ได้รับ
อนมุตัิทนุ หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจได้รับจากการดงักลา่ว หรือตามวตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมลู หรือสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  หรือไม่ได้รับข้อมลู
อนัเป็นประโยชน์ ภายหลงัการเพิกถอนความยินยอม  ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมดงักลา่ว จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดงักลา่ว และ/หรือตอ่ทนุที่มลูนิธิฯได้มีการ
อนมุตัิไปแล้ว 
 

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

 


