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หนังสือให้ความยินยอมเกบ็ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
(ส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา) 

 
        วนัท่ี........................................................  
        ท ำท่ี......................................................... 
 
  ขำ้พเจำ้ ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว............................................................................................................................................. 
บตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี......................................................................... (“เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) ตกลงยินยอมให้มูลนิธิ
นวธรรม (“มูลนิธิ”) เก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยทั้งในและต่ำงประเทศ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ทั้งหมด ท่ีขำ้พเจำ้ได้
ให้ไวก้บัมูลนิธิโดยตรงขณะติดต่อกบัมูลนิธิ ขณะสมคัรขอรับทุนกำรศึกษำ หรือระหว่ำงกำรเป็นผู ้รับทุนกำรศึกษำของมูลนิธิ 
รวมทั้งยินยอมให้มูลนิธิเก็บรวบรวมขอ้มูลของขำ้พเจำ้จำก แหล่งอื่นได ้เช่น หน่วยงำนของรัฐ สถำนศึกษำ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขำ้พเจำ้ หรือบุคคลอื่น ๆ แลว้แต่กรณี ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิ ดงัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี  
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล 

1.1 เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของมูลนิธิ 
1.2 เพื่อให้ขอ้มูลหรือด าเนินการต่าง ๆ ตามค าขอของขา้พเจา้ 
1.3 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ท่ีขา้พเจา้สมคัรเขา้ร่วม 
1.4 เพื่อติดต่อส่ือสารกบัขา้พเจา้ 
1.5 เพ่ือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือนโยบายท่ีใชบ้งัคบั ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหน่วยงาน

ก ากบัดูแลของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 
1.6 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตรวจสอบการด าเนินงานของมูลนิธิโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.7 เพื่อใชใ้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ สร้างค่านิยม เผยแพร่ข่าวสารของมูลนิธิ 
หากมูลนิธิประสงคจ์ะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มูลนิธิจะแจง้

และขอความยินยอมจากขา้พเจา้ก่อน เวน้แต่กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัจะก าหนดให้กระท าเป็นอยา่งอื่น 
เน่ืองจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมูลนิธิจะด าเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นการปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือสัญญา หรือมีความจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสัญญา หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่มูลนิธิ 
อาจท าให้มีผลกระทบทางกฎหมาย หรือมูลนิธิอาจจะไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตสั้ญญาท่ีไดเ้ขา้ท ากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือไม่สามารถเขา้ท าสัญญากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้(แลว้แต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว มูลนิธิอาจมีความจ าเป็นตอ้งปฏิเสธ
การเขา้ท าสัญญากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
2.  การเปิดเผยข้อมูล 
 ขา้พเจา้ยินยอมให้มูลนิธิเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูใ้ห้บริการหรือผูแ้ทนของผูใ้ห้บริการท่ีมูลนิธิว่าจา้งให้ด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขา้งตน้ เช่น 
ท่ีปรึกษา ผูใ้ห้บริการสนบัสนุน ผูดู้แลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูต้รวจสอบบญัชี และผูรั้บจา้งด าเนินการ
ต่าง ๆ โดยมูลนิธิจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
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2.2 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีก ากับดูแลมูลนิธิ หรือเจ้าพนักงานด้านภาษี หรือเจ้าพนักงานใด ๆ ของรัฐ หรือผู ้      
รับมอบอ านาจจากหน่วยงานหรือบุคคลดงักล่าว 

2.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมทางการเงินของขา้พเจา้ เช่น ธนาคาร 
2.4 บุคคลอื่นใดท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้ความยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ 
2.5 เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ เน้ือหา ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงปรากฎช่ือ-นามสกุล รูปร่าง ใบหน้า ทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม บน

เวบ็ไซต์ ส่ือโซเชียลมีเดีย และพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆ ส าหรับการใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ สร้างค่านิยม เผยแพร่ข่าวสาร ของมูลนิธิ 

ทั้งน้ี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธ์ิของมูลนิธิ หรือเพื่อการป้องกนั
และตรวจสอบลกัษณะการกระท าผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของมูลนิธิโดยผูใ้ชบ้ริการในลกัษณะต่าง ๆ เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
3.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
 ขา้พเจา้ยินยอมให้มูลนิธิจดัเก็บขอ้มูลตลอดระยะเวลำของกำรรับทุนกำรศึกษำ และเก็บต่อไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 10 ปี 
นบัจำกวนัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บทุนกำรศึกษำครบถว้นแลว้ เวน้แต่กฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาในระยะเวลาท่ียาวกว่านั้น 
4. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล  
  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของขำ้พเจำ้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวับุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อาย ุสัญชาติ วนัเดือนปีเกิด เลขบตัรประชาชน วีดีโอ และภาพถ่าย 
4.2 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล และรายละเอียดของสถานท่ีติดต่ออื่น 
4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น รายละเอียดการโอนเงินบริจาค บตัรเครดิต และบญัชีธนาคาร 
4.4 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา เช่น รายละเอียดสถานศึกษา หลกัฐานการศึกษา ผลการเรียน หนังสือรับรองเก่ียวกับ

การศึกษา และเอกสารแสดงการท ากิจกรรมระหว่างการศึกษา 
4.5 ขอ้มูลทางเทคนิคในการระบุตวัตน เช่น หมายเลขระบุต าแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ขอ้มูลการใชง้าน การตั้ง

ค่าและการเช่ือมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการใชบ้ริการของมูลนิธิ 
4.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีเป็นประโยชน์ให้การด าเนินการของมูลนิธิบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิด ำเนินกำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของตน ดงัน้ี 

5.1 สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวต้่อมูลนิธิ 
5.2 สิทธิในกำรขอเขำ้ถึง หรือขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
5.3 สิทธิในกำรขอให้มูลนิธิด ำเนินกำรเพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
5.4 สิทธิในกำรขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ไวก้บัมูลนิธิ รวมทั้งกำรขอให้มูลนิธิส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมูลนิธิส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น
โดยตรง เวน้แต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้

5.5 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใดก็ไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
5.6 สิทธิในกำรขอให้มูลนิธิลบหรือท ำลำยหรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลของเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
5.7 สิทธิในกำรขอให้มูลนิธิระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
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5.8 สิทธิในกำรร้องเรียนในกรณีท่ีมูลนิธิรวมทั้งลูกจำ้งหรือผูรั้บจำ้งของมูลนิธิ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกำศตำมท่ีออกตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถแจง้ควำมประสงค์ขอใชสิ้ทธิ โดยกรอกค ำร้องขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและส่งไปยงั
เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิตำมท่ีอยู่ดำ้นบน อย่ำงไรก็ดีมูลนิธิอำจปฏิเสธค ำร้องขอใชสิ้ทธิของเจ้ำของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได ้ในกรณีท่ีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวส่ง ผลกระทบให้มูลนิธิไม่สำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ได้ 

 
6.  ค ารับรอง  
 กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องแก่มูลนิธิ ข้าพเจ้าให้ค ารับรองว่าได้แจ้งนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิแก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด และหาก
มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีต้องอาศัยความยินยอม ข้าพเจ้าให้ค ารับรองว่า
ได้รับยินยอมจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเหล่านั้นแล้ว เพ่ือให้มูลนิธิสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องอาศัยความยินยอมได้ 
7.  วิธีการติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิ 
 เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 ท่ีอยู ่มูลนิธินวธรรม 100/55 อำคำรสำธรนคร ชั้น 27 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 โทรศพัท ์0 2664 7777 ต่อ 7719 โทรสำร 0 2636 7999 อีเมล ntf@navathamfoundation.com 
 
  ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบและเขำ้ใจอยำ่งชดัเจนถึงวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้
ตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนงัสือน้ีแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 
 

ลงช่ือ............................................................... ผูใ้ห้ควำมยินยอม 
(.............................................................) 

   
ลงช่ือ............................................................... พยำน 

(.............................................................) 
 
ลงช่ือ............................................................... พยำน 

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

mailto:ntf@navathamfoundation.com
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กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ (อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์
ยินยอมในส่วนนีด้้วย 
 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................... บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี
...................................................... เป็นบิดำ/มำรดำ/ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง ท่ีมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึง
เป็นผู้เยาว์ ยินยอมให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นผู้เยาว์ ท านิติกรรมกับมูลนิธิ ตามหนังสือให้ความยินยอมเก็บ รวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผล
สมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ 
 

ลงช่ือ........................................... .. บิดำ/มำรดำ/ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง 
(............................................) 

 
 


