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/หากท่านไม…่ 

แบบความยินยอมส าหรับพนักงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

 เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้  เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับพนักงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งท่านในฐานะพนักงาน และเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ได้อ่านและรับทราบนโยบายดังกล่าว ในรายละเอียดที่ทางสมาคมแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ
พนักงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ไว้บนเว็บไซต์ http://www.tpa.or.th/pdpp/14.php แล้ว 
จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้ 
 

1. ความยินยอมของจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับพนักงาน) 

 ข้าพเจ้า....................................................................มีสถานะเป็นพนักงาน รหัสพนักงาน
.........................ต าแหน่ง...........................................................เริ่มงานวันที่.................... .............. ได้รับทราบ
รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส าหรับพนักงานของสมาคม” แล้ว จึงขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการให้ความยินยอมแก่สมาคมในฐานะ
นายจ้างและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กระท าการต่างๆ แยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1.1 ความยินยอมให้ สมาคม เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่สมาคมได้รับมา
จากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการสรรหาหรือรับสมัครงานในระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบใด ๆ ซึ่งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการสมัครงานของข้าพเจ้ามาให้กับสมาคม
เพ่ือให้พิจารณาคัดเลือกข้าพเจ้าเข้าท างานกับสมาคม 

 ☐  ยินยอม  ☐  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกท่านเข้าท างานกับสมาคม ในกรณีที่ข้อมูล
การสมัครงานของท่านมาจากตัวแทน นายหน้า หรือผู้ให้บริการเก่ียวกับการสรรหาหรือรับสมัครงาน 

 1.2 ความยินยอมให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการใดหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ที่สมาคมจัดให้มีเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือจากสัญญาจ้างหรือ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน เช่น การเวียนหนังสือเพ่ือร่วมกิจกรรม ส่งข้อมูลให้ผู้ให้บริการจัดน าเที่ยว
หรือจัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด กิจกรรมหรือโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้นส าหรับพนักงาน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เดินทางต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับสัญญาจ้างหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  

 ☐  ยินยอม  ☐  ไม่ยินยอม 

http://www.tpa.or.th/pdpp/14.php
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 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่พิจารณาให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ หรือไม่สามารถให้

สิทธิประโยชน์แก่ท่านที่สมาคมจัดให้นอกเหนือจากสัญญาจ้างหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  

  1.3 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ในกรณี

ข้อมูลสุขภาพ เพ่ือการตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพหรือการจัดสวัสดิการอ่ืนที่เกี่ยวกับสุขภาพ

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสุขภาพ เช่น การ

รายงานผล การแจ้งให้ตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 ☐  ยินยอม  ☐  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ท่านได้  ท าให้ท่านเสียสิทธิในการ
ได้รับสวัสดิการที่ทางสมาคมด าเนินการจัดให้กับพนักงาน 

 1.4 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ในกรณี

ลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกและตรวจสอบการท างาน รวมทั้งเพ่ือควบคุมการเข้าถึงสถานที่ภายในสมาคม  

 ☐  ยินยอม  ☐  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถบันทึกเวลาการท างาน และอาจส่งผลให้ท่านขาดงาน 

 1.5  ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ที่

ปรากฏในบัตรประชาชน เช่น ศาสนาและ/หรือหมู่โลหิต ที่สมาคมเก็บรวบรวมไว้เพ่ือการท าทะเบียนประวัติ

หรือปฎิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน 

 ☐  ยินยอม  ☐  ไม่ยินยอม 

หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถรับท่านเข้าร่วมงานกับทางสมาคมได้ 
 

 ลงชื่อ………………………………………….....… 

     (………………………………..………………) 

   วันที่..................................................... 
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2. ความยินยอมของจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) 

 ข้าพเจ้า......................................................................... มีความสัมพันธ์ในฐานะ....................... ..........
กับ.................................................................................... ......ซึ่งเป็นพนักงานของสมาคม ได้รับทราบ
รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ
พนักงาน” ที่สมาคมได้แจ้งต่อข้าพเจ้า โดยพนักงานท่านดังกล่าว ของสมาคมเป็นผู้น ามาแจ้งให้ทราบแทน
สมาคม และเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงขอแสดงเจตนาดังนี้  

 1.1 ข้าพเจ้าทราบว่า ในการให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการบางอย่างแก่พนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่สามในฐานะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับประโยชน์นั้น สมาคมมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ นามสกุล สถานะความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับพนักงานดังกล่าว เช่น บิดา
มารดา คู่สมรส   เพ่ือการให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการ
ให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้ 

 ☐  ยินยอม    ☐  ไม่ยินยอม 

 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถให้สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่มีท่านเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้รับประโยชน์ได้ 
 
 ลงชื่อ………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

   วันที่...................................................... 
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ส่วนที่ 3 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ 

 ข้าพเจ้า..........................................................เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองของ….…………...…......................
ซึ่งเป็นผู้เยาว์ ได้รับทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน” และเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงขอแสดงเจตนาดังนี้  

 1.1 ข้าพเจ้าทราบว่า ในการให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการบางอย่างแก่ข้าพเจ้าในฐานะพนักงาน
สมาคมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในอ านาจปกครองของข้าพเจ้า สมาคมมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เช่น ชื่อ นามสกุล สถานะความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าและผู้เยาว์ ข้าพเจ้า
จึงขอแสดงเจตนาในฐานะผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ยินยอมให้สมาคมประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เพ่ือการให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการดังกล่าว 

 ☐  ยินยอม   ☐  ไม่ยินยอม 

 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่อยู่ในอ านาจ
ปกครองของท่านได้ 

 

 ลงชื่อ………………………………………………. 

       (………………………………………………)
         วันที่.............................................. 
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ส่วนที่ 4    ความยินยอมของจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  (ส าหรับผู้ค้ าประกันการท างาน) 

 ข้าพเจ้า................................................... เป็นผู้ค้ าประกันการท างานของ..............................................
ซึ่งเป็นพนักงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตามสัญญาค้ าประกันเลขที่......................................
ลงวันที่ .............................................ได้รับทราบรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
และเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงขอแสดงเจตนาดังนี้  

 1.1 ข้าพเจ้าทราบว่า ในการที่สมาคมจะด าเนินการท าสัญญาค้ าประกันการท างาน รวมทั้งการปฎิบัติ
ตามสัญญาดังกล่าว สมาคมมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ 
นามสกุล ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งรวมถึงข้อมูลศาสนา หมู่โลหิตที่ระบุในบัตรดังกล่าว และข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่ืนตามที่ระบุหรือแนบท้ายสัญญาค้ าประกันการท างาน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการ
ให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 ☐  ยินยอม   ☐  ไม่ยินยอม 

 หากท่านไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถพิจารณาท าสัญญาจ้างแรงงานกับผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกได้    

 

 ลงชื่อ………………………………………………. 

       (………………………………………………)
         วันที่............................................... 


