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Waiver

BIB NO. _______________ Running Categories: ________ KM.
Given Name (ชื่อ) ________________________________ Family Name (นามสกุล) ____________________________________________
Date of Birth (ว/ด/ป เกิด) ___________________________________________________ Age (อายุ) ______________________________
Address (ที่อยู่) ______________________________________________________________________________________________________
Country (ประเทศ) _________________________________________________ Nationality (สัญชาติ) ______________________________
Gender (เพศ) ______________________________ Mobile number (เบอร์โทร) ________________________________________________

Acknowledgment, Waiver and Release from Liability (ข้อตกลงในการสละสิทธิ์ และการยกเว้นความรับผิด)
Please read carefully this acknowledgment, waiver and release from liability (AWRL) before registering.
(กรุณาอ่านข้อตกลงในการสละสิทธิ์ และการยกเว้นความรับผิดนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนการลงทะเบียน)
I certify that I am physically fit, have sufficiently trained for
participation in this event, and have not been advised to not
participate by a qualified health professional.
I hereby take the following action for myself, my executors,
administrators, heirs, next of kin, successors and assigns, or
anyone else who might claim or sue on my behalf, and I expressly
acknowledge that it is my intent to take these actions:
(a) I agree to abide by the rules adopted by Trail
competition;
(b) I agree that prior to participating in Trail competition, I
may inspect the race course, facilities, equipment, and areas to be
used and if I believe any to be unsafe, I will advise a member of
Trail competition organizing team;
(c) I waive, release, and discharge from any and all claims,
losses, or liabilities for death, personally injury, partial or
permanent disability, property damage, medical or hospital bills,
theft or damages of any kind, including economic losses and loss
and/or stolen items, which arise out of or relate to my
participation in, or my traveling to and from, Trail competition,
the following persons or entities: Teelakow Co., Ltd.; all sponsors
of Trail competition; the race director and any and all other staff
and volunteers working on the organization of Trail competition;
the owners and managers of the venue of Trail competition, and
all of their officers, directors, employees, representatives,
volunteers, and agents;
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี มีการฝึกซ้อม
ที่ เพี ย งพอสํ า หรั บ การเข้ า แข่ ง ขั น ในกิ จ กรรมนี้ และเห็ น ชอบโดยสถาน
พยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ดังนั้นข้าพเจ้าได้กระทําการดังต่อไปนี้ด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า ผู้บริหารจัดการ ทายาท ญาติใกล้ชิด
ผู้สืบทอดและรับมอบหมาย หรือใครก็ตามที่ อาจเรียกร้องหรือฟ้องร้องใน
นามของข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้ายอมรับอย่างเปิดเผยว่านี่เป็นเจตนาของ
ข้าพเจ้าเองในการกระทําการสิ่งเหล่านี้
(a) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎกติกาของ การแข่งขัน;
(b) ข้าพเจ้ายินยอมว่าก่อนการเข้าร่วมใน การแข่งขัน ข้าพเจ้าได้กระ
ทําการสํารวจเส้นทางวิ่ง สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ และบริเวณที่จะใช้

แข่งขันและหากข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ปลอดภัย ข้าพเจ้าจะทํา
การแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้จัดกิจกรรม;
(c) ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ ไม่เอาความ และไม่เรียกร้อง ความสูญเสีย
หรือความรับผิดใดๆแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ สําหรับกรณีการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความพิการชั่วคราวหรือถาวร ความเสีย
หายต่อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือโรงพยาบาล การถูกลัก
ทรัพย์หรือความเสียหายทุกประเภท รวมถึงความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ
และความสูญเสีย และ/หรือสูญหายของสิ่งของ ซึ่งอาจเกิดขึ้นมาระหว่าง
หรือเกี่ยวข้อง กับการร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้าหรือในการเดินทางทั้งไป
และกลับจากกิจการรม อันได้แก่: Teelakow Co., Ltd. (บริษัท ทีละก้าว
จํากัด) ผู้สนับสนุนทั้งหมดของ การแข่งขัน; ผู้อํานวยการการแข่งขันและ
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่; เจ้าของ
และ ผู้จัดการของพื้นที่จัดงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้อํานวยการ ลูกจ้าง ตัวแทน
อาสาสมัคร และเอเย่นต์ทั้งหมด;
(d) I assume the risks of running and participating in this
event. I also assume any and all other risks associated with
participating in this event including but not limited to falls,
contact and/or crashes with other participants, effects of weather
including heat and/or humidity, defective equipment, the
condition of the roads or pathways, and any hazard that may be
posed by spectators, all such risks being known and appreciated
by me, and I further acknowledge that these risks include risks
that may be the negligence of the person or entities mentioned
above in paragraph (c) or other persons or entities;
(e) I agree not to sue any of the persons or entities
mentioned above in paragraph (c) for any of the claims, losses, or
liabilities that I have waived, released or discharged herein;
(f) I indemnify and hold harmless the persons and entities
mentioned in paragraph (c) for any and all claims made or
liabilities assessed against them as a result of: (i) my actions or
inactions, (ii) the actions, inactions or negligence of others
including those parties hereby indemnified; (iii) the conditions of
the facilities, equipment or areas where the event is being
conducted; or (iv) any other harm caused by an occurrence
related to Trail competition;
(g) I grant permission for the use of my name and/or
likeness relating to my participation in Trail competition, and I
waive all right to any future compensation to which I may
otherwise be entitled as a result of the use of my likeness;
(h) I agree that the organizers are permitted to collect, store
and use my personal data as provided by me in the entry form for
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the purpose of or in connection with Trail competition (including
but not limited to organization, promotion, and publicity of Trail
competition) and for the purpose of direct marketing in relation
to Trail competition and that such collection, storage and use are
lawful and fair in the circumstances. I further agree that the
organizers may pass on such personal data to their agents,
contracting parties, supporting organizations and other related
parties for the purposes mentioned above, in particular but
without limitation to the event photographer, the media and the
press.
(i) I understand and accept that my entry fee is nonrefundable and non-transferable under any circumstances.
This AWRL shall be interpreted in accordance with the laws
of the Thailand.
For persons 18 years old or above: by proceeding with the
registration, I hereby affirm that I am eighteen (18) years of age
or older. I agree and confirm that I have read this document and
understand its contents.
For persons under the age of 18 years: for persons under
eighteen (18) years of age a parent or legal guardian must enter
their particulars (name & identification number) during
registering the minor. By entering your particulars, the parent or
legal guardian hereby acknowledges that he or she has executed
the foregoing AWRL for and on behalf of the minor named herein.
As the natural or legal guardian of such a minor, I hereby bind
myself, the minor and our executors, administrators, heirs, next of
kin, successors and assigns to the terms of the foregoing AWRL. I
represent that I have the legal capacity and authority to act for
and on the behalf of the minor named herein. I hereby authorize
any licensed physician, emergency medical technician, hospital or
other medical or health care facility (Medical Provider) to treat the
minor named herein for the purpose of attempting to treat or
relieve any injuries received by said minor arising out of or
relating to Trail competition. I authorize such Medical Provider to
perform all procedures deemed medically advisable in attempting
to treat or relieve such injuries. I consent to the administration of
anesthesia as deemed advisable during the course of treatment. I
realize and appreciate that there is a possibility of complications
and unforeseen consequences in any medical treatment, and I
assume and such risk for and on behalf of myself and said minor.
I acknowledge that no warranty is being made as to the results of
any medical treatment.
(d) ข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงและเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมการวิ่ง
นี้ ข้ า พเจ้ า ยั ง ยอมรั บ ในความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนี้ แต่ไม่รวมถึงการหกล้ม การกระทบกระแทก และ/หรือการชนกับ
ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ ผลจากสภาพอากาศทั้งจากความร้อนและ/หรือ
ความชื้น ข้อบกพร่องของ
อุปกรณ์ สภาพ ของถนน หรือทางวิ่ง และอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
จากผู้ เ ข้ า ชม ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วทั้ ง หมดนั้ น ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบและ
ตระหนักดีแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบต่อไปอีกว่าความเสี่ยงเหล่านี้อาจรวมถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวบุคคลหรือ หน่วยงาน
ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้นในส่วน (c) หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆได้ด้วย;
(e) ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไม่ฟ้องร้องบุคคลหรือหน่วยงานใดๆที่กล่าวถึง
ไว้ในข้อ (c) ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือการรับผิดใดๆ
นั้น ข้าพเจ้าได้สละสิทธิ์ไม่เอาความในเรื่องนี้;
(f) ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อ
บุคคลหรือหน่วยงานที่กล่าวถึงในข้อ (c) สําหรับการเรียกร้องใดๆ หรือ

การรับผิดที่อันเป็นผลมาจาก: (i) การกระทําหรือการไม่กระทําการของ
ข้าพเจ้า (ii) การกระทํา การไม่กระทําการ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้
อื่นรวมถึงคู่สัญญาเหล่านั้นต้องเป็นผู้ชดใช้ ค่าเสียหาย; (iii) สภาพของสิ่ง
อํานวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือพื้นที่จัดงาน; หรือ (iv) อันตรายใดๆที่
สาเหตุเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับ Trail competition;
(g) ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ชื่อและ/หรือสิ่งที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการ
ร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้าในงานและข้าพเจ้าสละสิทธิ์ทั้งหมดในการได้รับค่า
ชดเชยใด ๆ ในอนาคตที่จะเป็นอย่างอื่นซึ่งข้าพเจ้าอาจจะมีสิทธิ์ ซึ่งเป็นผล
มาจากการความเหมือนหรือคล้ายกันนั้น;
(h) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมรวบรวม เก็บ และใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้โดยข้าพเจ้าเองในการกรอกแบบ
ฟอร์มการสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ (รวมถึงการจัดการสิ่งเสริม
การขาย และการโฆษณา
และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และการรวบรวม จัดเก็บ และนํามาใช้ในรูปแบบดัง
กล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย และโดยเหตุอันสมควร ข้าพเจ้ายังยินยอมให้
ผู้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนั้นไปยังเอเย่นต์คู่สัญญาอื่นๆ องค์กร
ที่สนับสนุน และคู่สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ในวัตถุประสงค์ที่ถูกกล่าว
ถึงในข้างต้น แต่ไม่รวมถึงช่างภายของกิจกรรม สื่อและนักข่าว
(i) ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมว่าเงินค่าสมัครของข้าพเจ้านั้นไม่สามารถ
เรียกคืนได้และไม่สามารถถ่ายโอนได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
ข้อตกลงในการสละสิทธิ์ และการยกเว้นความรับผิดนี้จะถูกตีความให้
เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
สําหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป: ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุสิบ
แปด (18) ปีหรือมากกว่า ข้าพเจ้าได้ตกลงและยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่าน
เอกสารฉบับนี้และทําความเข้าใจเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว
สํ า หรั บ บุ ค คลที่ มี อ ายุ ตํ่ า กว่ า 18 ปี : พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ป กครองตาม
กฎหมาย ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน) ของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองด้วยในระหว่างการลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลส่วน
ตัวนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายรับทราบแล้วว่าผู้สมัครได้ยอมรับ
ข้อตกลงในการสละสิทธิ์ และการยกเว้นความรับผิดที่กล่าวถึงมาก่อนหน้า
นี้ ข้าพเจ้าที่มีชื่ออยู่ในเอกสารฉบับนี้ ในฐานะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมายของผู้สมัครนั้น ข้าพเจ้าได้ผูกพันตนเอง ผู้ใต้ปกครอง ผู้จัดการ
มรดกของเรา ผู้บริหารจัดการ ทายาท ญาติใกล้ชิด ผู้สืบทอดและรับมอบ
หมายเข้ากับข้อตกลงตาม ข้อตกลงในการสละสิทธิ์ และการยกเว้นความรับ
ผิ ด นี้ ข้ า พเจ้ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามสามารถและอํ า นาจทาง
กฎหมายที่จะกระทําในนามหรือกระทําการให้กับผู้ใต้ปกครองในที่นี้ ดังนั้น
ข้าพเจ้าอนุมัติให้แพทย์ที่มีใบอนุญาต, หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาล
หรือผู้อํานวยความสะดวกในทางการแพทย์อื่นๆให้ทําการดูแลผู้ใต้ปกครอง
ที่ถูกกล่าวถึงนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการพยายามรักษาหรือบรรเทา
อาการบาดเจ็ บ ใดๆที่ ไ ด้ รั บ ตามคํ า บอกเล่ า ของผู้ ใ ต้ ป กครองที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างกิจกรรม หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าอนุญาตให้หน่วย
แพทย์กระทําการรักษาได้ตามความเหมาะสมเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการ
บาดเจ็บนั้นๆ ข้าพเจ้าอนุญาตการใช้ยาชาตามคําแนะนําของหลักการการ
รักษา ข้าพเจ้าตระหนักและยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์อันซับ
ซ้ อ นและคาดไม่ ถึ ง ขึ้ น ได้ ใ นการรั ก ษาทางการแพทย์ ต่ า งๆ และข้ า พเจ้ า
ยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวในนามของข้าพเจ้าเองและผู้ใต้ปกครองที่ถูก
กล่าวถึง ข้าพเจ้ารับทราบว่าไม่มีการรับรองใดที่จะถูกสร้างขึ้นอันเป็นผล
ของการรักษาทางการแพทย์ใดๆก็ตาม

Signature (ลงชื่อ)
Date (วันที่)

