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แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้  เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”   ซึ่งท่านในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล ได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว  จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้  

 

 
 
 

ส่วนที่  1  ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  

(ผู้ร่วมกิจกรรมที่อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์)  
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................เป็นผู้สมัครเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ สมาคมได้แจ้งแล้ว   จึงขอแสดงเจตนายินยอมเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าดังนี้  

 1. ยินยอมให้สมาคมได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่หน่วยงานหรือองค์กรของข้าพเจ้าได้ส่งหรือโอนให้กับ
สมาคมเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกับสมาคม  (เฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกส่งชื่อมาจากหน่วยงาน
หรืองค์กร)  

       ยินยอม              ไม่ยินยอม 
หากท่านไม่ยินยอม ทางสมาคมอาจไม่สามารถรับท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการได้   
 

2.  ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า  ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญชาติ  ศาสนา
ที่ปรากฎอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของข้าพเจ้า   เพื่อการด าเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ  ซึ่งรวมถึงการสมัครเข้าร่วม การเข้าร่วม การท ากิจกรรม การแข่งขันหรือประกวด  
การพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินคุณสมบัติหรือทักษะหรือการปฎิบัติการของข้าพเจ้าตามสภาพเงื่อนไขของกิจกรรมหรือ
โครงการ รวมทั้งการด าเนินการภายหลังกิจกรรมหรือโครงการ เช่น การประกาศหรือการแจ้งผลของกิจกรรมหรือโครงการ  
การรับรางวัลจากการแข่งขันของกิจกรรม (หากมี)      

      ยินยอม                ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม ทางสมาคมอาจไม่สามารถรับท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการได้   

โปรดอ่าน....นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   

https://www.tpa.or.th/pdpp/09.php 
 

https://www.tpa.or.th/pdpp/09.php
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3. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าต่อฝ่ายงานหรือหน่วยงานอ่ืนของสมาคม  เช่น ข้อมูลติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์หรือโปรแกรมการสนทนาออนไลน์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือบริการอ่ืนของสมาคม 

 

      ยินยอม         ไม่ยินยอม  

หากไม่ยินยอมสมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เก่ียวเก่ียวกับกิจกรรมหรือบริการอ่ืนแก่ท่านได้   
 

4. ความยินยอมให้สมาคมเปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ต่อบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม  ที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับสมาคม  เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน  

 

      ยินยอม      ไม่ยินยอม 

หากไม่ยินยอมท่านอาจไม่ได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือกับสมาคม   

5.ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจ

ของท่านต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

      ยินยอม    ไม่ยินยอม  
หากไม่ยินยอมสมาคมอาจไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ตอบสนองกับความประสงค์

หรือความเห็นของท่านได้   
 

6. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ ในการส ารวจความต้องการ
ใช้บริการต่างๆ ของสมาคม (Customer need) และเพื่อจัดท าฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ
น าเสนอบริการต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน 

       ยินยอม     ไม่ยินยอม  
 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถน าข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อน าไปสู่การน าเสนอบริการต่างๆ ที่
สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน 
 

7. ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม เปิดเผย เผยแพร่ ภาพถ่าย
และหรือวิดีทัศน์การร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า  ต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมหรือโครงการของสมาคม    

 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม  
 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถเก็บรวบรวมและเปิดเผยภาพถ่ายและหรือวิดีทัศน์ของท่านในการเข้า

ร่วมกิจกรรมของสมาคมต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ  
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8. ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลศาสนาของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัด

อาหารที่เหมาะสมกับศาสนาของท่าน 
 

      ยินยอม    ไม่ยินยอม 

 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถจัดอาหารที่เหมาะสมกับศาสนาของท่านได้  

 

 

 

ลงชื่อ…….....................................................………………….. 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท. ชิงแชมปป์ระเทศไทย 

วันที่......................................................................... 
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ส่วนที่  2 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เยาว์  (เฉพาะกรณีท่ีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมนั้นเป็นผู้เยาว์   
กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่ผู้เยาว์ไม่ต้องกรอกส่วนนี้  กรอกเฉพาะส่วนที่ 1) 

 

 

ในกรณีที่ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................ ........................................................ 
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสถานะทางกฎหมายเป็นผู้เยาว์  ข้าพเจ้า......................................................................................
มีสถานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ สมาคมได้แจ้งต่อท่านแล้ว จึงขอแสดงเจตนา 
ดังนี้  

1.  ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า  เพื่อการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติ

สัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้ากับสมาคม  
 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม 
หากท่านไม่ยินยอม ทางสมาคมอาจไม่สามารถรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในอ านาจปกครอง

ของท่านร่วมกิจกรรมกับสมาคมได้  
  
 

 2. ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................. 
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเปน็ผู้เยาว์ที่อยู่ในอ านาจปกครองของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดแยกตามวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลข้อมูลดังนี้  

 

2.1  ยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรข้าพเจ้า  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น สัญชาติ  ศาสนาที่ปรากฎอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ  ซึ่งรวมถึงการสมัครเข้าร่วม การเข้าร่วม การท ากิจกรรม การ
แข่งขันหรือประกวด  การพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินคุณสมบัติหรือทักษะหรือการปฎิบัติการตามสภาพเงื่อนไขของ
กิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งการด าเนินการภายหลังกิจกรรมหรือโครงการ เช่น การประกาศหรือการแจ้งผลของกิจกรรม
หรือโครงการ  การรับรางวัลจากการแข่งขันของกิจกรรม (หากมี)    

   

      ยินยอม     ไม่ยินยอม 
หากท่านไม่ยินยอม ทางสมาคมอาจไม่สามารถรับบุตรของท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการได้ 
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2.2  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบุตรข้าพเจ้า ต่อฝ่ายงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนของสมาคม  เช่น ข้อมูลติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
หรือโปรแกรมการสนทนาออนไลน์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือบริการอ่ืนของสมาคม 

 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม  
หากไม่ยินยอมสมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการอ่ืนแก่บุตรของ

ท่านได้ 
 

2.3. ความยินยอมให้สมาคมเปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของข้าพเจ้า ต่อ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม  ที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับสมาคม  เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่บุตรของท่าน  
 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม 

หากไม่ยินยอมบุตรของท่านอาจไม่ได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์จากบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือกับสมาคม   
 

 

2.4 .ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ 

 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม  
หากไม่ยินยอมสมาคมอาจไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ตอบสนองกับความประสงค์

หรือความเห็นของบุตรของท่านได้   
 

2.5  ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ ในการส ารวจ
ความต้องการใช้บริการต่างๆ ของสมาคม (Customer need) และเพื่อจัดท าฐานลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อ
น าไปสู่การน าเสนอบริการต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับบุตรของท่าน 

 
 

      ยินยอม     ไม่ยินยอม  
 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถน าข้อมูลบุตรของท่านไปประมวลผลเพื่อน าไปสู่การน าเสนอบริการ
ต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสม 
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2.6 ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม เปิดเผย เผยแพร่ ภาพถ่าย

และหรือวิดีทัศน์การร่วมกิจกรรมของบุตรของข้าพเจ้า  ต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหรือโครงการของสมาคม    
 

      ยินยอม        ไม่ยินยอม  
 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถเก็บรวบรวมและเปิดเผยภาพถ่ายและหรือวิดีทัศน์ของบุตรของท่านใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ  
 

2.7 ความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลศาสนาบุตรของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการ

จัดอาหารที่เหมาะสมกับศาสนาของท่าน 
 

       ยินยอม    ไม่ยินยอม 
 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมจะไม่สามารถจัดอาหารที่เหมาะสมกับศาสนาให้บุตรของท่านได้  
 

 

 

ลงชื่อ…………......…..........................................………….. 

ผู้แทนโดยชอบธรรมของ ….................................................…….. 

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมปป์ระเทศไทย 

วันที่................................................................... 

 


