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หนังสือยนิยอมให้เกบ็ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร 
เพ่ือสมคัรงานกบับริษทั ยูนิทวีเีวล จ ากดั 

 
1. ค ายนิยอมจากผู้ให้ข้อมูลกบับริษัทฯ  

ขา้พเจา้............................................................................... ยินยอมให้ใช้ หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ ส าหรับให้บริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั พิจารณาคุณสมบติั ว่ามีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่งงานท่ีทางบริษทัฯ เปิดรับหรือไม่ 

ขา้พเจา้ฯ ยินยอมให้ทางบริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั เก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ตรวจสอบประวติัส่วนบุคคล 
ประวติัอาชญากรรม หรือประวติั/ประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาของข้าพเจ้าฯไปยงับุคคล และ/หรือ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาการคดัเลือกตามต าแหน่งท่ีขา้พเจา้สมคัร โดย
ขา้พเจา้ฯ ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. รายละเอียดขอ้มูล ท่ีผูส้มคัรงานได้กรอกในใบสมคัรงานของ บริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั 
ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร ประวติัส่วนบุคคล และประวติั
การท างาน เป็นตน้ 

2. รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ในเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูส้มคัรไดน้ าส่งใหก้บับริษทั ยนิูทีวเีวล 
จ ากดั ทุกช่องทางการส่ือสาร เช่น จดหมาย หรือ อีเมล เป็นตน้ 

 ในกรณีท่ีท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าท างาน ข้อมูลในใบสมคัรจะถูกเก็บรักษาไวอี้กเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานอ่ืน ในกรณีท่ีท่าน ผ่าน การพิจารณารับเขา้
ท างาน ขอ้มูลในใบสมคัรจะถูกเก็บรักษาไวต้ลอดระยะเวลาการเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง และเก็บต่อเน่ืองอีกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีตอ้งใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมในคร้ังนี้ 
บริษทั ยนิูทีวเีวล จ ากดั จะใชว้ธีิการท่ีชอบดว้ยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลอยา่งจ ากดัเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคก์ารท างานของบริษทั ยนิูทีวเีวล จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกตามต าแหน่งท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลประสงคจ์ะสมคัรรับการคดัเลือก โดยบริษทัฯจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

- ช่ือ-นามสกุล เพื่อติดต่อกบัทางบริษทั ฯ 

- อีเมล ์เพื่อใชใ้นการติดต่อกบัทางบริษทั ฯ 

- เบอร์โทร เพื่อใชส้มคัรงานกบัทางบริษทั ฯ 

- ท่ีอยู ่เพื่อใชส้มคัรงานกบัทางบริษทั ฯ 

- ประวติัการท างาน, ประวติัการศึกษา, ประวติัการฝึกอบรม ตามขอ้มูลขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานของบริษทั ยนิูทีวเีวล จ ากดั หาก
ไม่มีขอ้มูลดงักล่าว อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัร ทั้งน้ีผูส้มคัรเป็นผูมี้สิทธิเลือก
ไดว้า่จะบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใด และยนิดีจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวกบับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ 

 วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน าไปใช้หรือเปิดเผยเท่าท่ี

จ  าเป็นภายใตว้ตัถุประสงค์ในการใช้ประกอบการพิจารณาคดัเลือกตามต าแหน่งท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความ
ประสงคไ์วเ้ท่านั้น 

บริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั จะไม่ด าเนินการอ่ืนใดแตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงค ์เวน้แต่ มีกฏหมาย
บญัญติัให้กระท าหรือมีหนงัสือร้องขอท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามกฏหมาย เช่น เพื่อความจ าเป็นในการป้องกนั
ดา้นสุขภาพและโรคติดต่ออนัตราย 

 

 ยนิยอม 
 

 ไม่ยนิยอม 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………….ผูส้มคัร  
              (                                                         ) 

                            วนัท่ีใหค้วามยนิยอม...........................................
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บริษัท ยูนิทีวเีวล จ ากดั 

ใบสมัครพนักงาน 
ขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัรท่ีไดรั้บการกรอกอยา่งสมบูรณ์เท่านั้นท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาและวา่จา้งได ้

 ต  าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัร  1 ................................................................................................... 

                                          2 ................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

1. ประวตัิส่วนตัว 
 

ค าน าหนา้ ............................ ช่ือ ................................................ นามสกลุ ............................................................. 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................... 

ช่ือเล่น ................... เกิดเม่ือวนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ. ................. อาย.ุ........ปี  เช้ือชาติ.............. สญัชาติ............... ศาสนา.............. 

บตัรประชาชนเลขท่ี...................................................................... ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน เลขท่ี.................. หมู่ท่ี............. ซอย.............................  

ถนน................................................ ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั......................................  

รหสัไปรษณีย.์.......................................โทรศพัท.์....................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  เหมือนกบัท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน   ต่างกนั (โปรดระบุ)  

เลขท่ี..............  หมู่ท่ี.........  ซอย.....................  ถนน.........................................  ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.......................................โทรศพัท.์....................................... 

E-mail...................................................................................................................................................................................................................... 

สถานภาพสมรส                    โสด                    แต่งงาน                  หยา่ร้าง 

ท่านมีญาติหรือมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลใดในบริษทับา้ง (ถา้มีโปรดระบุช่ือและความสมัพนัธ์) 

.................................................................................................................................................................................................................................   

ท่านเคยเขา้รับการรักษาพยาบาล เน่ืองจากเจบ็ป่วยร้ายแรง ผา่ตดัหรือพิการทางร่างกายหรือไม่ 

                       ไม่เคย                            เคย (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 
ท่านเคยถูกฟ้องคดี หรือ จ าคุกหรือไม่                          ไม่เคย                 เคย (โปรดระบุ) .................................................................................. 
ท่านขบัข่ีรถยนต-์จกัรยานยนตไ์ดห้รือไม่                     รถยนต ์              จกัรยานยนต ์           ทั้งสองชนิด           ขบัไม่ได ้

ท่านมีใบอนุญาตขบัขี่หรือไม่               ไม่มี            มี  : ประเภทใดบา้ง      รถยนต ์         รถจกัรยานยนต ์
งานอดิเรก/กีฬา..................................................................................................................................................................................................... 
ท่านเป็นสมาชิกในสมาคม/กิจกรรมใดบา้ง.......................................................................................................................................................... 

 

ค าแนะน าในการกรอกใบสมคัร 

กรณีท่ีผูส้มคัรงานไม่ประสงคจ์ะตอบขอ้ค าถามในขอ้ใด ใหผู้ส้มคัรใชค้  าวา่ “ไม่ระบุ” ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอ
แจง้ใหท้ราบวา่การไม่ใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้นอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 

กรุณาแนะน าตวัท่านเอง เพ่ือใหอ้งคก์รรู้จกัตวัท่านมากข้ึน 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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2. การศึกษาและคุณวุฒิ 

 

       ประเภทของการศึกษา       ช่ือสถานศึกษา 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 
วุฒิทีไ่ด้รับ       สาขาวชิา เกรดเฉลีย่ 

                        ประถมศึกษา      

                        มธัยมศึกษา      

                        เตรียมอุดมศึกษา      

                        พาณิชยการ-อาชีวะ      

                        วทิยาลยั/มหาวทิยาลยั      

                        อ่ืน ๆ      

 

ท่านคิดจะศึกษาต่อหรือไม่             ไม่คิด           คิด (โปรดระบุเม่ือไร คณะอะไร) ................................................................................................ 

ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่                  ไม่เคย                    เคย (โปรดระบุ) 

   หลกัสูตรฝึกอบรม        ระยะเวลา     จดัโดย 

   

   

   

  

ความรู้/ความช านาญพเิศษ คือ............................................................................................................................................................................. 
 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 
การพูด การอ่าน การเขียน พมิพ์ดดี 

(ค า/นาท)ี  ดมีาก ด ี พอใช้ ดมีาก ด ี พอใช้ ดมีาก ด ี พอใช้ 

ไทย           

องักฤษ           

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.....................)           

 

ท่านสามารถใช้เคร่ืองใช้ส านกังานอ่ืน ๆ หรือไม่                 ไม่              ใชไ้ด ้คือ..................................................................................................... 
ระดบัการใช ้            พอใช ้            ดี              ดีมาก    

 

 

3.  บุคคลอ้างองิทีท่่านรู้จักดี ทีไ่ม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม  
 

    ช่ือ        อาชีพ       ต าแหน่ง       ความสัมพนัธ์      เบอร์ตดิต่อ 

ฃ     

     

 

         
 

 

  



แผน่ท่ี 3                                                                                                                                           FR-HR-001 : Rev.No.0 : 1/08/2554 

4.  ประวตัิการท างาน 

 

ช่ือสถานท่ีท างาน (Employer’s name).................................................................. ประเภทธุรกิจ (Business Type)........................................ 
ต าแหน่งงาน (Position).......................................................... ต  าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา (Superior Position) ...................................................  
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาท างาน (Date employed) จาก (From)......................................................... ถึง (To)........................................................................ 
เงินเดือนสุดทา้ยและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีลาออก (Reason for leaving)  ............................................................................................................................................................ 

ช่ือสถานท่ีท างาน (Employer’s name).................................................................. ประเภทธุรกิจ (Business Type)........................................ 
ต าแหน่งงาน (Position).......................................................... ต  าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา (Superior Position) ...................................................  
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาท างาน (Date employed) จาก (From)......................................................... ถึง (To)........................................................................ 
เงินเดือนสุดทา้ยและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีลาออก (Reason for leaving)  ........................................................................................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน (Employer’s name).................................................................. ประเภทธุรกิจ (Business Type)........................................ 
ต าแหน่งงาน (Position).......................................................... ต  าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา (Superior Position) ...................................................  
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาท างาน (Date employed) จาก (From)......................................................... ถึง (To)........................................................................ 
เงินเดือนสุดทา้ยและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีลาออก (Reason for leaving)  ........................................................................................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน (Employer’s name).................................................................. ประเภทธุรกิจ (Business Type)........................................ 
ต าแหน่งงาน (Position).......................................................... ต  าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา (Superior Position) ...................................................  
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Responsibility) 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาท างาน (Date employed) จาก (From)......................................................... ถึง (To)........................................................................ 
เงินเดือนสุดทา้ยและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................... 
เหตผุลท่ีลาออก (Reason for leaving)  ........................................................................................................................................................... 
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ถา้ท่านท างานอยูท่  าไมคิดลาออก .......................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยถูกลงโทษ หรือ ถูกขอใหล้าออกหรือไม่                     ไม่เคย                      เคย   สาเหตุ.......................................................................... 
ท่านเคยเป็นสมาชิก หรือ กรรมการสหภาพแรงงานหรือไม่                 ไม่เคย                เคย (โปรดระบุช่ือ)......................................................... 
เงินเดือนท่ีตอ้งการท่ีบริษทั ยนิูทีวเีวล จ ากดั .................................................. บาทต่อเดือน 

 
5.  สถานภาพทางการทหาร 

 

ท่านเคยรับราชการทหารหรือไม่                 เคย        
                                                                   ไม่เคย เน่ืองจาก               สุขภาพไม่ดี/ร่ายกายไม่ไดม้าตรฐาน 

                                                                                                            จบัไดใ้บด า 
                                                                                                             เรียน ร.ด.(3-5 ปี) 
                                                                                                             เคยรับราชการทหาร หรือต ารวจมาก่อน 

                                                                                                             สาเหตุอ่ืน (โปรดระบุ)................................................................................ 
 

ขา้พเจา้ขอใหรั้บรองวา่ ขอ้ความรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีกรอกไวใ้นใบสมคัรงานน้ีถูกตอ้ง ตรงความเป็นจริง หากขอ้ความใดเป็นเทจ็หรือ 
มีการตรวจพบในภายหลงั บริษทั ฯ มีสิทธิพิจารณาเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัทีโดย ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใด ๆ  ทั้งส้ิน ขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจ้าจะ
ไม่ไดรั้บการบรรจุเป็นลูกจา้งโดยสมบูรณ์จนกวา่จะไดล้งลายมือช่ือในสญัญาจา้งกบับริษทัฯ โดยไดรั้บความยนิยอมจากฝ่ายบริหารของบริษทั
ฯก่อน 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................................ผูส้มคัร                                                      วนัท่ี........................................................................ 
 

                                                                                                                                      

 

 

ส าหรับเจ้าทีบ่ันทกึ 

 

  เอกสารส าคญัประกอบการรับสมคัร     หมายเหตุ 

                        รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมคัร)  

ส าเนาบตัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

                        ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบทรานสคริปต)์   

                        ส าเนาทะเบียนบา้น  

                        ส าเนาใบขบัขี่  

                        หลกัฐานทางการทหาร  

 

 

                                                                                                                                   ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บสมคัร 
                                                                                                                                   วนัท่ี.................................................................. 
                                                                                                                               
                                                                                                                                          

 


