
วนัที�เขยีนใบสมคัร/Date of Application

ตาํแหนง่งาน/Position

เงนิเดอืนที�ตอ้งการ/Expected Salary

ถงึ/To

ชื�อ / Firstname นามสกลุ / Lastname ชื�อ / Firstname นามสกลุ / Lastname

ชื�อเลน่ / Nickname วนัเกดิ/Date of Birth/อาย/ุAge คตปิระจําใจ/Slogan สญัชาต/ิNationality

นํ�าหนัก/Weight ( กก./Kg. ) ความสงู/Height ( ซม./Cms. )

โทรศพัทท์ี�บา้น/Homephone เบอรม์อืถอื/Mobile E-Mail Line ID

หมายเลขบตัรประชาชน/
 IDCard No.

ออกใหโ้ดยจังหวดั/
 Province

วนัออกบตัร/
 Issued Date

วนับตัรหมดอาย/ุ
 Expiration Date

บดิา/Father อาย/ุAge การศกึษา/Education อาชพี(Position)
หน่วยงาน(Organization)

มารดา/Mother อาย/ุAge การศกึษา/Education อาชพี(Position)
หน่วยงาน(Organization)

ใบสมคัรงาน
Application Form

F-MACO-ADM-PSN-046/01

 
บาท/Baht

PHOTO

เริ�มงานไดห้ลงัจากไดรั้บการยนืยนัภายใน / 
 How soon can you begin after we confirm.

  ทนัท ี   7 วนั    15 วนั    30 วนั    อื�นๆ
 

 
ทราบขา่วจาก / You know the news from any source.

 

ประวตัสิว่นตวั/ Personal Data

ชื�อ-นามสกลุ / Name,Surname (ภาษาไทย / Thai) ชื�อ-นามสกลุ / Name,Surname (ภาษาองักฤษ / English)

 /

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น / Registered Address 
 

ที�อยูป่จัจบุนั / Present Address 
 

ประวตัเิกี�ยวกบัครอบครวั / Family Information

รายชื�อพี�นอ้งเรยีงลาํดบัตามอาย ุ/ Brother or Sister Name,Elderest to Youngest
ชื�อ

 Name
อายุ

 Age
การศกึษา

 Education
อาชพี(Position)
หนว่ยงาน(Organization)

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 



สถานะภาพการสมรส
 Marital Status

ชื�อคูส่มรส
 Spouse Name

การศกึษาคูส่มรส
 Education

อาชพี(Position)
บรษัิท(Organization)คูส่มรส

ขอ้มลูสถานะภาพการสมรส / Marital Status

รายละเอยีดเกี�ยวกบับตุร (ถา้ม)ี เรยีงตามลาํดบัอายมุากกอ่น / Detail of Children (If Have) Eldest to Youngest
ชื�อ

 Name
อายุ

 Age
ช ั�นเรยีน

 Class
โรงเรยีน(School)

 สถาบนั(Institution)

    

    

    

    

    

ประวตักิารศกึษา / Education History

ระดบัการศกึษา
 Education

สถานศกึษา
 Name of School

ปีที�เร ิ�ม/From -
 ปีที�จบ/To

วฒุทิ ี�ไดร้บั
Graduated

สาขา
 Major Subject

คณะ
 Facuty

ประถมศกึษา
 Elementary School

มธัยมศกึษาตอนตน้
 Secondary School

มธัยมศกึษาตอนปลาย
 High School Education

อาชวีศกึษา
 Vocational Education

มหาวทิยาลยั
 University

อื�นๆ ปรญิาโท-เอก
 Other Masters-Ph D.

ประวตักิารฝึกอบรม / Training History

ชื�อหวัขอ้การอบรม
 Course Name

โรงเรยีน/สถาบนั
 School/Institution

ระยะเวลา
 Period Attendance

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประสบการณก์ารทาํงาน / Work Experience

1. รายละเอยีดงาน / Job Detail
เร ิ�ม / Start - ส ิ�นสดุ / End :

ชื�อบรษิทั / Company Name :

ที�อยู ่/ Address :

เบอรโ์ทรตดิตอ่ / Tel No. :

ชื�อตาํแหนง่งาน / Job Title :

เงนิเดอืนลา่สดุ / Last Salary :

ลกัษณะงาน / Job duty :

 
 
 
 
 
 
บคุคลอา้งองิ / Reference :

เหตผุลที�ออก / Reason Leaving :

2. รายละเอยีดงาน / Job Detail
เร ิ�ม / Start - ส ิ�นสดุ / End :

ชื�อบรษิทั / Company Name :

ที�อยู ่/ Address :

เบอรโ์ทรตดิตอ่ / Tel No. :

ชื�อตาํแหนง่งาน / Job Title :

เงนิเดอืนลา่สดุ / Last Salary :

ลกัษณะงาน / Job duty :

 
 
 
 
 
 
บคุคลอา้งองิ / Reference :

เหตผุลที�ออก / Reason Leaving :

3. รายละเอยีดงาน / Job Detail
เร ิ�ม / Start - ส ิ�นสดุ / End :

ชื�อบรษิทั / Company Name :

ที�อยู ่/ Address :

เบอรโ์ทรตดิตอ่ / Tel No. :

ชื�อตาํแหนง่งาน / Job Title :

เงนิเดอืนลา่สดุ / Last Salary :

ลกัษณะงาน / Job duty :

 
 
 
 
 
 
บคุคลอา้งองิ / Reference :

เหตผุลที�ออก / Reason Leaving :



ทา่นสามารถปฏบิตังิานตา่งจังหวดัไดห้รอืไม ่/ You can work upcountry.
  ไมไ่ด/้No  ได/้Yes

ทา่นเคยผา่นการเกณฑท์หารแลว้หรอืไม่
 Have You Pass The Military Enlistment.

  เคย/Yes  ยกเวน้ เพราะ/Incase Of Exceptance,Because... 

ทา่นเคยถกูจับกมุ,บนัทกึประวตัอิาชญากรรม,บนัทกึลายนิ�วมอื,ถกูดําเนนิคด,ีเคย
ถกูจําคกุหรอืตอ้งคําพพิากษาถงึที�สดุในคดอีาญาหรอืไม ่
Have you ever been convicted or sentenced in a criminal case 

 ไมเ่คย/No  เคย/Yes ระบ/ุSpecify...

ความรูด้า้นภาษาตา่ง ๆ / Language

ภาษาตา่งประเทศ
 ForeignLanguages

ความเขา้ใจ
 Understanding

การพดู
 Speaking

การอา่น
 Reading

การเขยีน
 Writing

     

     

     

ความสามารถพเิศษทางคอมพวิเตอร ์และ อื�นๆ / Computer Skill and Other
 
 
 

ขอ้มลูอื�นๆ / Other information

กรณีเรง่ดว่น บคุคลที�สามารถตดิตอ่ได ้/ In case of emergency, please contact.
ชื�อ-สกลุ/Name เกี�ยวขอ้งเป็น/Is Involved ที�อยู/่Address เบอรต์ดิตอ่/Tel.

    

    

ทา่นมญีาตพิี�นอ้ง หรอื เพื�อนทาํงานอยูใ่นบรษิทัฯนี�หรอืไม ่/ Relatives or friends working in this company.
ชื�อ-สกลุ/Name ตาํแหนง่/Position ฝ่าย/Dept

   

   

รายละเอยีดเกี�ยวกบัสขุภาพอนามยั / Information about health.
ทา่นเคยเป็นโรคเรื�อรัง หรอื โรคตดิตอ่หรอืไม/่Contagious

  ไมเ่คย/No  เคยเป็นโรค/Yes ระบ/ุSpecify...
 

ทา่นมโีรคประจําตวัหรอืไม/่Congenital disease
  ไมม่/ีNo  ม/ีYes ระบ/ุSpecify...

 

ขอ้มลูอื�นๆ / Other information.
ทา่นสามารถขบัขี�

 Driving Ability. รถยนต/์Automobile ใบอนุญาตขบัขี�
 Driver License

หมายเลขทะเบยีน
 Vehicle registration

 ไมไ่ด/้No      ได/้Yes

รถจักรยานยนต/์Motorcycle ใบอนุญาตขบัขี�
 Driver License

หมายเลขทะเบยีน
 Vehicle registration

 ไมไ่ด/้No      ได/้Yes
ปัจจบุนัทา่นเป็นสมาชกิชมรม หรอืสมาคมใด/Membership

  
 
 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที�ขา้พเจา้กรอกในใบสมคัรนี� เป็นความจรงิและสมบรูณท์กุประการ การบดิเบอืนความจรงิ การแจง้เท็จ หรอืการปิดบงัขอ้เท็จจรงิ จะเป็น
สาเหตอุนัเพยีงพอที�จะปลดขา้พเจา้ออกจากงานได ้และถอืเป็นหลกัฐาน ในการเลกิจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ตอบแทนใดๆ ทั �งสิ�น 
  ขา้พเจา้ยนิดใีหส้ทิธบิรษัิทในการสอบถามรายละเอยีดตา่งๆ และตดิตอ่กบัอดตีนายจา้ง หรอื ผูท้ี�ขา้พเจา้อา้งองิไวใ้นใบสมคัรนี� หรอืนายจา้งปัจจบุนัเมื�อขา้พเจา้ไดรั้บ
การยนืยนัการจา้งงานจากบรษัิทแลว้

  
  The undersigned certify that all information given by me in this application is true and complete to the best of my knowledge.If employed ,I
understand that willful misrepressentation,false statements or omission of facts will be adequate ground for dismissal and this document can be an
evidence for terminated without compensation.

   I also authorize the company to verify all the statements and to contact my ex-employer or any references given herein or my present employer
after the employment has been confirmed.



  ทา่นไดอ้า่นและรับทราบถงึนโยบายความเป็นสว่นตวั คลกิที�น ี�

  ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมแกบ่รษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ BTS ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการทําการ
ตลาดและการตดิตอ่สื�อสารซึ�งเราไมส่ามารถอา้งองิฐานทางกฎหมายอื�นได ้
      เพื�อแจง้ขา่วสารดา้นการตลาด การทําการตลาดแบบตอกยํ�าความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สทิธปิระโยชน ์การขาย ขอ้เสนอพเิศษ การแจง้เตอืน จดหมาย
ขา่ว รายงานความคบืหนา้ ประกาศ กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 
      ขา่วสารและขอ้มลูที�เกี�ยวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษัิทฯ รวมถงึของบรษัิทในกลุม่ BTS ตลอดจนพันธมติรทางธรุกจิของบรษัิทฯ แก ่
 
      ขา้พเจา้ไดอ้า่นและรับทราบถงึนโยบายการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลระหวา่งบรษัิทในกลุม่ BTS และนโยบาย หรอืเอกสาร อื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา
งบรษัิทฯ จะแจง้เป็นครั �งคราวไป 
 
      ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมแกบ่รษัิทฯ ในการตรวจสอบ เฝ้าตดิตาม และบนัทกึการใชง้านระบบ เครื�องมอื และ/หรอื อปุกรณส์ื�อสารใดๆ ของบรษัิทฯ โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งแจง้ใหท้ราบเพิ�มเตมิ 
 
      ในการลงนามในแบบฟอรม์ขอความยนิยอมดา้นลา่งนี� ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ BTS ดําเนนิการตดิตอ่สอบถาม หรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่น
บคุคลของขา้พเจา้จากแหลง่อื�น รวมถงึบคุคลอื�นใดที�ขา้พเจา้จัดหาให ้
      เชน่ บคุคลอา้งองิ นายจา้งเกา่ และ/หรอืหน่วยงานของรัฐ

สว่นที� 1 : การรับทราบนโยบายความเป็นสว่นตวั 

สว่นที� 2 : บรษัิท มาสเตอร ์แอด จํากดั (มหาชน) บรษัิท มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์จํากดั บรษัิท โกลด ์สตาร ์กรุป๊ จํากดั บรษัิทในกลุม่ และบรษัิทในกลุม่
BTS (“บรษัิทฯ”) 
 

  ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมแก ่บรษัิท มาสเตอร ์แอด จํากดั (มหาชน) บรษัิท มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์จํากดั บรษัิท โกลด ์สตาร ์กรุป๊ จํากดั บรษัิทในกลุม่ และบรษัิท
ในกลุม่ BTS (“บรษัิทฯ”) ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นของขา้พเจา้ 
      สําหรับวตัถปุระสงคต์ามที�ไดร้ะบใุนนโยบายความเป็นสว่นตวัสําหรับสว่นทรัพยากรบคุคลของบรษัิทฯ คลกิที�น ี� ที�ตอ้งขอความยนิยอมตามที�กฏหมายกําหนด ดงันี� 
(1) ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นในเอกสารราชการ (เชน่ ขอ้มลูศาสนาบนบตัรประจําตวัประชาชน) เพื�อพสิจูนแ์ละยนืยนัตวัตน 
(2) ขอ้มลูสขุภาพ (เชน่ ใบรับรองแพทย)์ เพื�อตรวจสอบประวตั ิคณุสมบตัแิละความเหมาะสมในการจา้ง เพื�อตรวจสอบและตดิตาม การปฏบิตังิานระหวา่งการจา้ง เพื�อ
เกบ็ประวตักิารทํางาน เพื�อจัดตารางการเขา้ทํางาน เพื�อใหว้นัลา เพื�อประกอบการจัดหาและเบกิจา่ยสวสัดกิาร คา่รักษาพยาบาล ตรวจสขุภาพประจําปี และการทํา
ประกนั เพื�อวเิคราะหเ์พื�อปรับปรงุ การบรหิารทรัพยากรบคุคล เพื�อใชใ้นกรณีฉุกเฉนิ หรอืเพื�อใชใ้นการเบกิยา ณ สถานที�ทําการของบรษัิทฯ 
(3) ประวตัอิาชญากรรม เพื�อตรวจสอบประวตั ิคณุสมบตัแิละความเหมาะสมในการจา้งสําหรับบางตําแหน่ง และ/หรอืเพื�อขึ�นบญัชพีนักงานทจุรติรา้ยแรง (Blacklist) 
(4) ขอ้มลูชวีภาพ (เชน่ การแสกนลายนิ�วมอืหรอืการแสกนใบหนา้) เพื�อการเขา้ออกพื�นที�ทํางาน และ/หรอืบนัทกึเวลาการเขา้ออก 
(5) ขอ้มลูความพกิาร เพื�อตรวจสอบประวตั ิคณุสมบตัแิละความเหมาะสมในการจา้ง และ/หรอืเพื�อจัดการการรอ้งเรยีน คํานวณและจา่ยตามกองทนุคนพกิาร 
(6) ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นตามรายละเอยีดที�รอ้งเรยีน/การแจง้เหต ุและตามคด ี(เชน่ ศาสนา ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร) เพื�อรับเรื�องรอ้งเรยีนและแกไ้ข
ปัญหา เพื�อการบนัทกึและตรวจสอบขอ้มลู ขอรายละเอยีดเพิ�มเตมิ สง่ขอ้มลูเบาะแส และ/หรอืตดิตอ่ประสานงาน และ 
(7) ขอ้มลูสขุภาพ เพื�อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืคําสั�งของหน่วยงานรัฐในกรณีที�ไมอ่าจซึ�งเราไมส่ามารถอา้งองิฐานทางกฎหมายอื�นได ้
เชน่ เพื�อนําสง่แกห่น่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัการพจิารณาใบอนุญาตประกอบธรุกจิรา้นอาหาร 
 
      หากทา่นไมใ่หค้วามยนิยอมอาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถดําเนนิการหรอืปฏบิตัติามขอ้ผกูพันตามสญัญากบัทา่นตอ่ไปได ้

 
 

ลงชื�อ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ผูส้มคัร
  

( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

http://macocenter.cloudapp.net/HRM/Content/hrcorner/Filename20220520-154033.pdf
http://macocenter.cloudapp.net/HRM/Content/hrcorner/HumanResourcePrivacyPolicy.pdf

