
สมาชิกพรรครวมไทยสรา้งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังน้ี

สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสรา้งชาติ

รูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว

(ถ้ามี)

รายปี ชําระค่าบํารุงพรรคจํานวน 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)

ตลอดชีพ ชําระค่าบํารุงพรรคจํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

สําเนาบัตรประชาชน             สําเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย (ถ้ามี)

ประวัติและข้อมูลส่วนบุคคล

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

หรอืบัตรข้าราชการพนักงานรฐัวิสาหกิจเลขที่.............................................................................................................................................................

โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคล่ือนที่....................................................................................อีเมล์.................................................................

LINE.........................................FACEBOOK...............................................TWITTER..........................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..........................หมู่ที่..........ซอย...........................................หมู่บ้าน.............................อาคาร..................... ถนน.................................................

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้           ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่..........................หมู่ที่..........ซอย...........................................หมู่บ้าน.............................อาคาร..................... ถนน.................................................

แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์................................

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................นามสกุล.....................................................

ก. คุณสมบัติ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) มสีญัชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเปน็ผูม้สีญัชาติไทยโดย การแปลงสญัชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าป ี(5ป)ี     (2) มอีายุไมต่�ากวา่สิบแปดป ี(18ป)ี

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ   (2) เปน็บุคคลล้มละลายหรอืเคยเปน็บุคคลล้มละลายทุจรติ   (3) เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช   (4) อยูใ่นระหวา่งถกูเพกิถอนสทิธเิลือกต้ังไมว่า่คดีน้ัน
จะถึงทีส่ดุแล้วหรอืไม ่  (5) วกิลจรติหรอืจิตฟั่ นเฟอืนไมส่มประกอบ   (6) อยู่ระหวา่งถกูระงบัการใชสิ้ทธสิมคัรรบัเลือกต้ังเปน็การชัว่คราวหรอืถกูเพกิถอนสทิธสิมัครรบัเลือกต้ัง
(7) ต้องคําพพิากษาให้จําคกุและถูกคมุขงัอยู่โดยหมายของศาล   (8) เคยได้รบัโทษจําคกุโดยได้พน้โทษมายงัไมถึ่งสบิป ี(10ป)ี นับถึงวนัเลือกต้ัง เวน้แต่ในความผิดอันได้กระทาํโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ   (9) เคยถกูส่ังให้พน้จากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าท่ี หรอืถือวา่กระทําการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบในวงราชการ
(10) เคยต้องคําพพิากษาหรอืคําสัง่ของศาลอันถึงทีส่ดุให้ทรพัยส์นิตกเปน็ของแผน่ดิน เพราะร�ารวยผดิปกติ หรอืเคยต้องคําพพิากษาอันถึงทีส่ดุให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทาํความผดิ
ตามกฎหมาย วา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ   (11)  เคยต้องคําพพิากษาอันถึงทีส่ดุวา่กระทาํความผดิต่อตําแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอื ต่อตําแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม
หรอืกระทําความผดิตามกฎหมายวา่ด้วยความผดิของพนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืความผดิเก่ียวกับทรพัยท์ีก่ระทาํโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิทีเ่ปน็การฉ้อโกงประชาชนกฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดในความผดิฐานเป็นผู้ผลิต นําเขา้ส่งออก หรอืผู้ค้า กฎหมายวา่ด้วยการพนันในความผดิ
ฐานเปน็เจ้ามอืหรอืเจ้าสาํนักกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์หรอืกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ
(12) เคยต้องคําพพิากษาอันถึงทีส่ดุวา่กระทาํการอันเปน็การทจุรติในการเลือกต้ัง    (13) เปน็สมาชกิวฒุสิภาหรอืเคยเปน็สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพสิน้สดุลงยงัไมเ่กินสองป ี(2 ป)ี
(14) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ   (15) อยูใ่นระหวา่งต้องห้ามมใิห้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง   (16) เคยพน้จากตําแหน่งเพราะศาลรฐัธรรมนูญ
วนิิจฉัยวา่มกีารเสนอแปรญัตติ หรอื การกระทาํด้วยประการใดๆ ทีมี่ผลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิาร มีสว่นไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย   (17) เคยพน้จากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรอืศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืงมคํีาพพิากษาวา่เปน็ผูม้พีฤติการณ์ร�ารวยผดิปกติ
หรอืกระทาํความผดิฐานทจุรติต่อหน้าที ่หรอืจงใจปฎิบติัหน้าทีห่รอืใชอํ้านาจขัดต่อบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝา่ฝนื หรอืไมป่ฎิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง   (18) อยูใ่นระหว่างถกูสัง่ห้ามมใิห้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมอืง   (19) ไมเ่ปน็สมาชกิของพรรคการเมอืงอ่ืน
หรอืผูย้ืน่คําขอจดทะเบยีนจัดต้ังพรรคการเมอืงอ่ืน หรอืผูแ้จ้งการเตรยีมจัดต้ังพรรคการเมอืงอ่ืน
ผูส้มคัรสมาชกิพรรครวมไทยสรา้งชาติ ขอรบัรองวา่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัและไมม่ลัีกษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในเอกสารสมคัรสมาชกิ ขา้พเจ้าได้อ่านขอ้ความทัง้หมด

มคีวามเขา้ใจเน้ือหาทัง้หมดและสมัครใจเปน็สมาชกิพรรครวมไทยสรา้งชาติด้วยความต้ังใจของตนเองและลงลายมอืชือ่ไวเ้ปน็หลักฐาน

ลงชือ่...........................................................................................................................................ผูส้มัคร

วนั/เดือน/ปี ทีส่มคัร/รบัรองและยนิยอม..............................................................................

ลงลายมอืชือ่เพ่ือให้ความยนิยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเผยข้อมูลสว่นบุคคล
หากไม่ยนิยอมให้ระบุวา่ไมย่นิยอมให้ใชข้อ้มลูสว่นบุคคล

ลงชือ่........................................................................................................................................ผูร้บัรอง

วนั/เดือน/ปี ทีร่บัรอง.........................................................................................................................

ลงลายมอืชือ่ผูร้บัรอง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสรา้งชาติประเภท เอกสารประกอบการสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ/ใบ



หนังสือยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ พรรครวมไทยสรา้งชาติ (“พรรคฯ”) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี
1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1  เพือ่ใช้ในการดําเนินการตามคําขอของผูส้มัครสมาชิกพรรคฯ ซ่ึงได้แก่ การดําเนินการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคณุสมบติัต่าง ๆเพือ่คัดเลือกก่อนการอนุมัติ
ให้เป็นสมาชิกพรรค
1.2 เพื่อใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติ หรอืเพื่อเปิดเผยแก่สมาชิกพรรคเมื่อมีการสอบถามสืบค้นสถานะความเป็นสมาชิก 
1.3 เพื่อใช้บันทึกเป็นข้อมูลของสมาชิกพรรคเพื่อทําเอกสารยื่นต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)
1.4 เพือ่ปอ้งกันและระงบัอันตรายต่อชวิีต รา่งกาย หรอืสขุภาพของสมาชกิพรรคหรอืบุคคลอ่ืน อาทิ การติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เปน็ต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 - เก็บรวมรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอรม์ต่าง ๆ ของพรรคฯ
- เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามข้อมูลจากบุคคลท่ีสาม หรอื การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ 
โดยพรรคฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่พรรคฯ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว
- การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถและคนเสมอืนไรค้วามสามารถ พรรคฯ จะคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างสูงสุด
ตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล
- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เพศ อาชีพสัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลในโซเซียลมีเดียต่าง ๆ
- ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อฉกุเฉิน 
- ข้อมลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสุขภาพ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม
ขอ้มลูชวีภาพ เช่น การจําลองลายน้ิวมือ ขอ้มลูทางการเงิน เชน่ หมายเลขบญัชธีนาคาร หรอืขอ้มลูอ่ืนใดซึง่กระทบต่อเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคล ในทาํนองเดียวกัน ท้ังน้ี
การเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว พรรคฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรอืขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหว
3 .การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลในบางกรณีทีจํ่าเปน็ เพ่ือการปฏิบติัตามวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้แจ้งให้เจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ทราบให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรอื
องค์กรหรอืหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปน้ี
3.1 บุคคลภายนอกและ/หรอืองค์กรหรอืหน่วยงานภายนอก โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกและ/หรอืองค์กรหรอืหน่วยงานภายนอก
ดังกล่าว พรรคฯ จะดําเนินการให้บุคคลเหล่าน้ันเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลไวเ้ป็นความลับ และไม่นําไปใชเ้พือ่วตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตทีพ่รรคฯ ได้กําหนดไว้
3.2 หน่วยงานราชการซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง คํารอ้งขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรือ่งที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
4.1   พรรคฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ในระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่
กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรกัษาที่นานขึ้น ทั้งน้ี หากไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน พรรคฯ จะเก็บรกัษา
ขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม และเมือ่ครบตามระยะเวลาดังกล่าวพรรคฯ จะดําเนินการลบหรอืทําลายขอ้มลูสว่นบุคคลน้ัน
4.2   กรณีทีพ่รรคฯ ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมลูโดยขอความยนิยอมจากเจ้าของขอ้มูล พรรคฯ จะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจ้าของขอ้มูล
จะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และพรรคฯ ได้ดําเนินการตามคําขอยกเลิกน้ันเสรจ็สิ้นแล้ว ท้ังน้ี พรรคฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่จําเป็น
สําหรบับันทึกประวัติว่าเจ้าของข้อมูลเคยยกเลิกความยินยอมน้ัน
5. สิทธติามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธดัิงต่อไปน้ี
5.1 สทิธใินการเพกิถอนความยินยอม เจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคลมีสิทธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ด้ให้ไวกั้บพรรคฯได้ตลอดระยะเวลา
ทัง้น้ี การเพกิถอนความยนิยอมดังกล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่จ้าของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ด้ให้ความยนิยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
5.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้พรรคฯ จัดทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิแจ้งให้พรรคฯ
เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม
5.3 สทิธใินการขอรบัหรอืขอให้สง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคล เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถขอให้พรรคฯ ส่งขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลอ่ืน และขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคล
ที่พรรคฯ ส่งหรอืโอนไปยังบุคคลอ่ืนได้
5.4สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เน่ืองจากข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย หรอื เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง
5.5 สิทธิในการขอให้ลบหรอืทําลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้พรรคฯ ดําเนินการลบหรอืทําลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากพบว่า
ไม่มีความจําเป็นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป หรอืในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.6 สิทธใินการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้พรรคฯ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลได้ในระหวา่งรอการตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รอ้งขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรอืขอให้ระงับแทนการขอให้ลบข้อมูล 
5.7 สทิธใินการขอแก้ไข/เพิม่เติมขอ้มูลสว่นบุคคล เจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคลสามารถขอให้พรรคฯ แก้ไขขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่มถ่กูต้อง ไมเ่ปน็ปจัจบุนั ขอ้มลูทีอ่าจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด และ/หรอืเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
5.8 สิทธใินการรอ้งเรยีน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธริอ้งเรยีนในกรณีที่พรรคฯ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรอืประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ได้โดยติดต่อมายังพรรคฯ หรอืเจ้าหน้าท่ีควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามข้อ 8 และข้อ 9 ของนโยบายฉบับน้ี (โดยจะเริม่ใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
พรรคฯ จะดําเนินการและพิจารณาตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลรอ้งขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รบัคํารอ้ง ทั้งน้ี พรรคฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ
การดําเนินการตามสิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หรอืตามสัญญาที่ทําไว้กับพรรคฯ 
6. มาตรการรกัษาความปลอดภัย พรรคฯ ได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบรหิารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง
ใชห้รอืเปิดเผยโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต การใชง้านในทางทีผ่ดิ การสญูหาย และการทําลาย โดยใชม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เชน่ การกําหนดชัน้ขอ้มลู
หรอืการจํากัดการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่ให้ม่ันใจวา่บุคคลทีไ่ด้รบัอนุญาตเทา่น้ันทีเ่ข้าถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้น้ี พรรคฯ ได้จัดให้มมีาตรการ
รกัษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม เพือ่ปอ้งกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แก้ไข เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลจากผูท่ี้ไม่มสีทิธหิรอืหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งกับข้อมลูสว่นบุคคลน้ัน 
7. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (พรรคฯ)
พรรครวมไทยสรา้งชาติ สถานที่ติดต่อ (ช่ัวคราว) ที่อยู่ :  202 ซอยเพชรเกษม 18 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพ 10160  ติดต่อ : ฝา่ยอํานวยการพรรค
8.ข้อมูลเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ชื่อ : ฝา่ยอํานวยการพรรค โทรศัพท์ : 093-5700085
9.พรรคฯ ขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง หรอืปรบัปรุงมาตรการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลให้มคีวามเหมาะสมภายใต้ขอ้บังคับของกฎหมายคุม้ครอง
ส่วนบุคคล โดยหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ พรรคฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบต่อไป
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อลงในด้านหน้าของหนังสือฉบับน้ี เพื่อให้ความยินยอม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติไว้


