
 

 

ใบสมคัรเพื่อเขารับการสรรหาเปนผูบรหิารระดับสูง  

(ระดับ ๘ - ระดบั ๑๐) 

ชื่อ – นามสกุล ________________________________________________________________________ 

ตำแหนง  ___________________________________________ เงินเดือนทีค่าดหวัง _______________________________________ 

ประวตัสิวนตวั 

วันเดือนป เกิด_______________________________ อายุ ____________ ป  สถานภาพ ___________________________________ 

เชื้อชาต ิ______________________________ สัญชาติ ___________________________ ศาสนา ___________________________  

เลขประจำตัวบตัรประชาชน _________________________________________________ วันหมดอายุบตัร _____________________ 

ที่อยูปจจุบัน _______________________________________________________________________________________________ 

ที่อยูตามทะเบียนบาน ________________________________________________________________________________________ 

เบอรโทร __________________________________ อีเมล __________________________________________________________ 

โรคประจำตัว _________________________________________________ การรับราชการทหาร _____________________________ 

ประวตัคิรอบครัว 

ชื่อ-สกุล บิดา ______________________________________________________ อาชีพ __________________________________ 

ชื่อ-สกุล มารดา ____________________________________________________ อาชีพ __________________________________ 

ชื่อ-สกุล คูสมรส ____________________________________________________ อาชีพ __________________________________ 

เบอรโทร __________________________________ มีบุตรจำนวน _________________ คน 

ประวตักิารศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 
สถานศกึษา วุฒิการศกึษา/สาขาวชิา 

สำเร็จการศกึษา

เมือ่ป พ.ศ. 

มัธยมศกึษา    

ปวช.    

ปวท./ปวส.    

ปริญญาตร ี    

ปริญญาโท    

อื่น ๆ    

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี _____________________________________________ เลขที ่_________________________________ 

 



ประสบการณการทำงาน (จากปจจุบัน-อดีต) 

สถานทีท่ำงาน __________________________________________________________ ตำแหนง ____________________________ 

เงินเดือน __________________ เริ่มตน _____________________ ถึง ____________________  รวมอายงุาน ___________________ 

สถานทีท่ำงาน __________________________________________________________ ตำแหนง ____________________________ 

เงินเดือน __________________ เริ่มตน _____________________ ถึง ____________________  รวมอายงุาน ___________________ 

สถานทีท่ำงาน __________________________________________________________ ตำแหนง ____________________________ 

เงินเดือน __________________ เริ่มตน _____________________ ถึง ____________________  รวมอายงุาน ___________________ 

สถานทีท่ำงาน __________________________________________________________ ตำแหนง ____________________________ 

เงินเดือน __________________ เริ่มตน _____________________ ถึง ____________________  รวมอายงุาน ___________________ 

สถานทีท่ำงาน __________________________________________________________ ตำแหนง ____________________________ 

เงินเดือน __________________ เริ่มตน _____________________ ถึง ____________________  รวมอายงุาน ___________________ 

ความสามารถทางดานภาษา 

ความสามารถทางดานภาษา พดู อาน เขียน 

ภาษาองักฤษ    

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ถามี) _________________________________________________________________________________ 

บคุคลอางองิ 

ชื่อ - นามสกลุ ตำแหนง / สถานทีท่ำงาน เบอรโทรศพัท 

   

   

 เหตผุลทีส่มคัรงานกบัองคการสุราฯ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

การรบัรองและใหความยินยอม 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลทั้งหมดที่ระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หากพบหรือปรากฎเปนความเท็จ ภายหลังกระบวนการ

จางงานเสร็จสมบูรณแลว ทางองคการสุราฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจางโดยไมตองจายเงินชดเชยความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

   ขาพเจายินยอมใหองคการสุราฯ ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลบางสวนเทาที่จำเปนไดสำหรับกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวของของ

องคการสุราฯ ตามหลักปฏิบัติพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) 

หรือกฎหมาย/ ระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

ลงช่ือ _________________________________ ผูสมัคร 

       (_________________________________) 

          วันที่ _____________________________ 
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แบบยินยอมใหใช/เปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

สําหรับผูสมัครงานและผูสมัครฝกงาน 

          วันที_่_____เดือน__________พ.ศ______ 

เรียน_________________________________________________________________(ชื่อผูสมัครงานและผูสมัครฝกงาน) 

 องคการสุรา กรมสรรพสามิต เคารพในสิทธิความเปนสวนตัวของทานและตระหนักถึงความคาดหวังของทานวา ขอมูล

สวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต (“ขอมูล”) จะไดรับความคุมครองอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 องคการสุรา กรมสรรพสามิต จึงจัดทํา

หนังสือฉบับน้ีขึ้น เพื่อขอความยินยอมจากทานในการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของทานที่ได       

ใหไวกับองคการสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงคในการเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสุขภาพ ขอมูลทุพพลภาพ และ

ประวัติอาชญากรรม เพ่ือดําเนินการที่จําเปนในการพิจารณาและคัดเลือกผูสมัครงาน และผูสมัครฝกงาน ในขั้นตอนตาง ๆ เชน            

ข้ันตอนการสมัครผานเว็บไซตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต การสมัครผานเว็บไซตสมัครงานอื่น ๆ หรือสมัครที่องคการสุรา            

กรมสรรพสามิต โดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ การประเมินและคัดเลือกและขั้นตอน    

การเสนอการจางงานใหแกทาน ทั้งน้ี ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล สามารถใหหรอืไมใหความยินยอม ไดข้ึนอยูกับความสมัครใจ 

การไมใหความยินยอมไมมีผลใด ๆ ตอการจางงาน ตลอดจนผลประโยชนอื่นท่ีพึงจะไดรับ เวนแตเปนขอมูลที่มีความจําเปนตอการจาง

งานท่ีองคการสุรา กรมสรรพสามิต จัดใหกับพนักงาน  

 หากมีการเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชและ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน องคการสุรา          

กรมสรรพสามิต จะแจงวัตถุประสงคท่ีเพิ่มขึ้นใหทานทราบและดําเนินการขอความยินยอมจากทานกอน 

 ทั้งนี้หากทานประสงคจะเพิกถอนความยินยอมท่ีทานใหไวนี้หรือทําการย่ืนขอรองเรียนใด ๆ ที่ เก่ียวกับการละเมิด        

สิทธิความเปนสวนตัวของทาน ทานสามารถแจงองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดโดยแสดงความประสงคเปลี่ยนแปลงไปยังองคการสุรา 

กรมสรรพสามิต ผานทางอีเมล hr@liquor.or.th หมายเลขโทรศัพท 038-541-001 ตอ 1039 หรือผานชองทางที่ระบุ ในประกาศ

ความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(สําหรับผูสมัครงานและผูสมัครฝกงาน) 

       ชื่อ-นามสกุล___________________________________เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน_______________________ 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจวัตถุประสงคเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวดังกลาวขางตน  รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ 

และสิทธิของขาพเจาตามที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) โดยตลอดแลว จึงแสดงความประสงคดังน้ี 

 

 

 

 ขาพเจาฯ ขอยืนยันวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการและตกลงรับทราบเงื่อนไขการดําเนินการตามสิทธิของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลตามท่ีใหไว โดยองคการสุรา กรมสรรพสามิต มีสทิธิดาํเนินการตามที่แจงไวขางตน   

                ลงช่ือ_____________________________________ ผูใหความยินยอม 

                       (                                                  ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(สําหรับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล)  

     ลงชื่อ_____________________________________ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

                                                          (                 )                       

                                           วันท่ี____/__________/_____ 

   ใหความยินยอมจัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล     

   ไมใหความยินยอมจัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล 


