
Thai Nippon Foods Co., Ltd.
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัดบริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด

ขอปฏิบัติในการสมัครงานกับบริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด

ประวัติผูสมัคร Biographical Details

ชื่อ-สกุล

DD/MM/YYYYวัน/เดือน/ป ที่สมัคร

1. กรุณากรอกเอกสารใบสมัครตามความเปนจริง โดยใหใสขอมูลตามใบสมัครงานเทาที่จําเปน

2. เพื่อเปนการปฏิบัติตาม พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูสมัครกรุณาสงคืนเฉพาะใบสมัครเทานั้น ไมตองแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน 

    และรูปถาย (กรณีบริษัทฯ มีความสนใจในตัวผูสมัครทางบริษัทฯจะขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในสมัครที่ปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการสมัครงานกับทางบริษัทเทานั้น  (บริษัทจะไมรับพิจารณาใบสมัครที่

    แนบเอกสารการสมัครงาน และรูปถายมา)

4. ขอมูลนี้ใชเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเทานั้น สําหรับขอมูลของบุคคลที่ไมไดรับการจางงานเปนพนักงาน บริษัทฯจะเก็บไวระยะ 1 เดือน

    และจะทําลายทิ้งทันทีหลังจากนั้น

Application for Employment Form

อายุ (Age) ป (Year)

เพศ (Sex)

ตําแหนงที่ตองการ

วัน-เดือน-ปเกิด
(Birth Date)

สัญชาติ (Nationality)
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(Position Required)

สามารถปฏิบัติงานไดตั้งแต
(Availability Date)

เงินเดือนที่ตองการ บาท
(Expected Salary) (Baht)

Name - Surname

Telephone

E-mail

Telephone

E-mail



ประวัติการศึกษา Education and Professional Qualification

สถานศึกษา  : โรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย สาขาที่ศึกษา
(Name of School, College, University)

วุฒิไดรับ
(Degree)(Major)
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บานเลขที่ (Address) ตรอก/ซอย (Lane/Soi)

ถนน (Road) ตําบล/แขวง (Tambol/Kwang)

อําเภอ/เขต (Amphoe/District)

รหัสปรษณีย (Zip code) เบอรโทร (tel)

จังหวัด (Province)

ภาษาตางประเทศ Languages Skills

สถานที่ที่ติดตอไดสะดวก Contact

(Proficiency In Languages)
ความรูดานภาษาตางประเทศ พูด

(Speak)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ตามทะเบียนบาน (Household registration) ที่อื่น โปรดระบุ (please mention)

อาน
(Read)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

อาน
(Read)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)

ดีมาก
(Excellent)

ดี
(Good)

พอใช
(Fair)
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ประสบการณการทํางาน (ใหเริ่มจากงานครั้งหลังสุดยอนไปตามลําดับ) 
Employment Record (Begin with the lastest one)

ทานทราบขาวการรับสมัครจาก  How do you come to apply for the position?

อินเตอรเน็ต (Internet) พนักงานในบริษัทฯ แนะนํา (Referred by company employee)

ประกาศของบริษัท (Company's annoucement)

อื่นๆ (ระบุ) Other

การรับราชการทหาร Military Service

(Conscripted)

(Others certificate, please describe)

ใบผานการเกณฑทหารแลว (Exempted)ไดรับการยกเวน 

Other (Please mention) อื่นๆ (ระบุ)

ใบรับรองการเกณฑทหารอื่นๆ ระบุเอกสาร

ตั้งแต (From) ถึง (To)
สถานที่ทํางาน

(Company's Name)
ตําแหนง

(Position)
สาเหตุที่ออก

(Reason for leaving)เดือน
(mth.)

ป
(yr.)

เดือน
(mth.)

ป
(yr.) แลวแตความสะดวกของผูสมัคร
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หนังสือขอความยินยอมใหเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน
ของผูสมัครงาน เพื่อสมัครงานกับบริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด

Form of Consent Request for Collection and Use of Sensitive Personal Data Concerning 
Job Applicant for job application with Thai Nippon Foods Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด (“บริษัทฯ”) มีความประสงคขอความยินยอมจากผูสมัครงานในการเก็บรวบรวมและ
ใชประวัติอาชญากรรมของผูสมัครงาน เพื่อพิจารณาวาผูสมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานที่บริษัทฯ 
เปดรบัสมคัรหรอืไม โดยบรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอมลูดงักลาวไวเปนระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวันท่ีบรษิทัฯ ไดรบัขอมลู
ดังกลาว (ยกเวนวาจะมีกฎหมายที่บริษัทอยูภายใตบังคับกําหนดใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวตอไป ซึ่งในกรณีดังกลาว
 บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลนั้นไวเปนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด) ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว บริษัทฯ จะ
ทาํลายขอมลู/เอกสารดวยวธิกีารท่ีเหมาะสม อยางไรกต็าม ในกรณท่ีีผูสมคัรงานไดรบัการวาจางจากบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
อาจเกบ็รักษาขอมลูดงักลาวตอไปตามท่ีระบุไวในเอกสารแจงขอมลูการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล (Privacy Notice) 
ของบริษัทฯ

ผูสมคัรงานมสีทิธเิลือกใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมแกบริษทัฯ กไ็ด โดยความยินยอมของผูสมคัรงานจะ
เปนประโยชนท้ังตอตวัผูสมคัรงานเองและตอบรษิทัฯ เน่ืองจากผูสมคัรงานกจ็ะไดรบัการพิจารณาในการรับเขาทํางาน
ในบริษัทฯ ในตําแหนงที่เหมาะสมไดอยางเต็มที่ [อยางไรก็ตาม หากทานไมใหความยินยอมดังกลาว ไมเปนการตัด
สิทธิทานจากการไดรับการพิจารณาจางงานโดยบริษัทฯ แตอาจมีผลตอการพิจารณาของบริษัทฯ ในการคัดเลือก
ทานเพ่ือเขาทํางานในบางตําแหนงงานท่ีทางบรษิทัฯ เปดรับสมคัรซึง่ขอมลูประวติัอาชญากรรมมคีวามเกีย่วของกบั
คุณสมบัติสําคัญของบุคคลที่จะมาทํางานในตําแหนงงานดังกลาว]

We, Thai Nippon Foods Company Limited (the “Company”), would like to request for the job appli-
cant’s consent for our collection and use the job applicant’s criminal record to consider and determine 
whether the applicant is qualified for the positions at the Company that are open for applications. The 
Company will retain such data for a period of 6 months from the date of the Company’s receipt of such 
data (unless the law to which the Company is subject requires further retention of such data, in which 
case, the Company will retain such data for the period required by law). At the end of the said period, 
the Company will destroy the data/documents by appropriate means. However, in the event that the 
job applicant is employed by the Company, the Company may continue to retain such data in accordance 
with the Company’s Privacy Notice.

The job applicant may choose to give or not to give consent to the Company. The applicant’s consent 
will be beneficial to both the applicant and the Company because the applicant will be considered fully 
for admission to work in the Company in a suitable position. [However, if you do not give such 
consent, you will not be precluded from being considered for employment by the Company, but it may 
affect the Company's consideration in selecting you to work in certain positions at the Company where 
criminal record data is relevant to the key qualifications of the person applying for such positions.]
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ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)                                                                                                 ผูสมัครงาน

                                                ใหบริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด เกบ็รวบรวมและใชประวตัอิาชญากรรมของขาพเจา 

เพือ่พิจารณาคุณสมบัติวาขาพเจามีความเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ี บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด เปดรับสมัครหรือไม 

ตามรายละเอียดที่ระบุไวขางตน

I hereby confirm that I have filled in this consent request form at my own free will and I have thoroughly 
read and understood this consent request form. 

I, (Mr./Miss/Mrs./Ms.)                                                                                                 , job applicant, 

                                                                                         for Thai Nippon Foods Company Limited to collect 

and use my criminal record to consider my qualifications and determine if I am suitable for the positions that 

Thai Nippon Foods Co., Ltd. is accepting applications according to the details stated above.

ยินยอมยินยอม ไมยินยอมไมยินยอม

give my consentgive my consent do not give my consentdo not give my consent

ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาไดกรอกหนังสือขอความยินยอมน้ีโดยสมัครใจโดยเสรี และขาพเจาไดอานและเขาใจ
หนังสือขอความยินยอมนี้อยางละเอียดถี่ถวนแลว

บริษัทฯ ขอแจงใหทานทราบวา บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมและใชขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทํางานของทานจาก

บุคคลหรือหนวยงานอ่ืน (โดยเฉพาะอยางย่ิง จากบุคคลอางอิงท่ีทานระบุไวในใบสมัคร) เพ่ือใชอางอิงและประกอบ

การพิจารณาจางงาน 

The Company would like to inform you that the Company may collect and use information about your 

work history from other persons or entities (especially from the references you specify in the applica-

tion) for reference and consideration for employment.

ลงชื่อ

วันที่ เดือน พ.ศ.

(                                                                                  )

ผูสมัครงาน 
Signed

Date

Job Applicant
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ทานมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ทานไดใหไวตามหนังสือฉบับนี้ไมวาในเวลาใดๆ (เวนแตมีขอจํากัดสิทธิในการถอน
ความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล) และหากทานประสงคเพิกถอน
ความยินยอมของทาน หรือมีขอสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน กรุณาติดตอ

You have the right to withdraw the consent you have given under this form at any time (unless there is a 
restriction on the right to withdraw consent by law or contract that benefits the data subject). If you wish 
to withdraw your consent or have questions about your personal data, please contact 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทานเทาท่ีจําเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

[สําหรับขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยบริษัทฯ โปรด

ดูเอกสารแจงขอมูลการประมวลผลขอมูล (Privacy Notice) ท่ีเปดเผยไวในเวบไซตของบริษัทฯ 

https://www.thainipponfoods.com

The Company will only collect personal data about you as necessary under lawful purposes. [For more 

information and details on the collection, use and disclosure of personal data by the Company, please see 

the Company’s Privacy Notice posted in the Company’s website https://www.thainipponfoods.com

ลงชื่อ

วันที่ เดือน พ.ศ.

(                                                                                  )

ผูสมัครงาน 
Signed

Date

Job Applicant

ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ท่ีอยู 1/21 สวนอุตสาหกรรม โรจนะ หมู 5 ตําบลคานหาม 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท (035) 330046-52 #108/138

Email: hr_tnf@tnf.co.th

ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส จํากัด ท่ีอยู 1/21 สวนอุตสาหกรรม โรจนะ หมู 5 ตําบลคานหาม 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท (035) 330046-52 #108/138

Email: hr_tnf@tnf.co.th

HR Department, Thai Nippon Foods Company Limited, Address: 1/21 Rojana Industrial Park, Moo. 5, 

Khan ham Sub-distrtict, U-Thai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13210, 

Telephone: (035) 330046-52 #108/138, E-mail: hr_tnf@tnf.co.th 

HR Department, Thai Nippon Foods Company Limited, Address: 1/21 Rojana Industrial Park, Moo. 5, 

Khan ham Sub-distrtict, U-Thai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 13210, 

Telephone: (035) 330046-52 #108/138, E-mail: hr_tnf@tnf.co.th 


