
 
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือขอความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 
 

  “ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว”  หมายความวา่ ขอ้มูลท่ีตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในการประมวลผลขอ้มูล       
ส่วนบุคคล ซ่ึงกฎหมายใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลท่ีอ่อนไหวเขม้งวดกวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลธรรมดา เช่น ขอ้มูลเช้ือชาติ ขอ้มูลการ-      
นบัถือศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการไดรั้บโทษ ขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั 
 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ขอความยนิยอมจากผูส้มคัรงาน ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี 

ความอ่อนไหว เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสรรหาและคดัเลือกพนกังานมหาวทิยาลยัฯ ในต าแหน่ง..................................................... 
โดยหน่วยงานจะด าเนินการภายใตอ้  านาจและภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานเท่าท่ีจ าเป็น ดว้ยมาตรการท่ีเขม้งวดในการรักษาความลบั 
และดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานใหป้ลอดภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

  ผูส้มคัรงานมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการยนิยอมใหห้น่วยงานเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 
เพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี 
 

 

 

ความยนิยอมเพ่ือเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร 
ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 

 1. ขา้พเจา้ยนิยอม ใหห้น่วยงานเก็บรวบรวมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาการสมคัรงาน ไดแ้ก่ เอกสารใบสมคัรและ   
     เอกสารแนบ  ทั้งนี ้เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัตใินการรับสมคัรเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 
 

 ยนิยอม  (Consent)               ไม่ยนิยอม (Decline) 
 

 2. ขา้พเจา้ยนิยอม ใหส่้วนงานเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เอกสารใบสมคัรและเอกสารท่ีแนบ    
     “ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นผูผ้า่นการคดัเลือก และไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้รับการบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัฯ” 
      ทั้งนี ้เพ่ือความจ าเป็นด้านสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 ยนิยอม  (Consent)              ไม่ยนิยอม (Decline) 
 

 

 

                                     ลงช่ือ.......................................................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

                  (........................................................................................) 
                วนัท่ี .............../............................/.................... 
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                      ใบสมัครงาน 
  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

                                      ต าแหน่งอาจารย์                           นักวิจัย 

 
1. ข้อมลูส่วนตัว  

     ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล.................................................................. 
Name/Surname (Mr./Mrs./Ms.) ..................................................................................... ............................... 
สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ...................................ศาสนา..................................อายุ.................ปี 
สถานภาพสมรส             โสด                 สมรส             หย่า         หม้าย 

สถานภาพทางทหาร    ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหาร   ผ่านเกณฑ์ทหาร    ได้รับการผ่อนผัน/ยกเว้น 
เนื่องจาก ............................................................................................................................. ............................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี..........................................................ออกให้โดย.......................................... ....................... 
วันที่ออก....................................... เดือน................................................................. พ.ศ. ................................... 

          ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...............................ถนน.......................................................ต าบล........................................ 
อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย์................................. 
โทรศัพท.์..................................โทรศัพทม์ือถือ................................... E-mail:  ............................................... 
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อกับ ชื่อ..............................................นามสกุล...........................................................  
ความสัมพันธ์เป็น..................................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ.................. ................... 

     ชื่อบิดา.............................................................สัญชาติ...................................เชื้อชาติ....................................... 
     ศาสนา........................................................ .......อาชีพ....................................................................................... 

          ชื่อมารดา...........................................................สัญชาติ................. .................เชื้อชาติ...................................... 
ศาสนา..................................................................อาชีพ.................................................................................... 

 

2. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา           ชื่อสถานศึกษา            วุฒิท่ีได้รับ     ปี พ.ศ  เกรดเฉลี่ย 
มัธยม 
 

    

ปริญญาตรี 
 

    

ปริญญาโท 
 

    

ปริญญาเอก 
 

    

อ่ืนๆ 
 

    

 

ติดรูปถ่าย   
1 น้ิว 
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3. วิทยานิพนธ์  
ระดับปริญญา ปี พ.ศ ชื่อเรื่อง สัดส่วนการจัดท า 

ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ    

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
ล าดับที่ ปี พ.ศ ผู้แต่ง สัดส่วนการจัดท า 

    
    
    
    
    

 

5. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/งานวิจัย 
หลักสูตร สถาบัน/บริษัท/องค์กร ระยะเวลา 

   
   
   
   

 

6. ประวัติการท างาน (โปรดเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)  
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
สถาบัน/บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน สาเหตุที่

ออก 
ผู้ที่ได้การ
รับรอง

ต าแหน่ง 
เริ่ม สิ้นสุด      

       
       
       
       
       
       

 

7. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
       ประเภทของการทดสอบ           คะแนนที่ได้รับ      วันที่ได้รับการทดสอบ  
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8. ประวัติการได้รับทุน 
ชื่อทุน................................................... .......  ทุนให้เปล่า     ทุนที่มีเงื่อนไขการชดใช้ทุน     

หน่วยงานที่ให้ทุน (แหล่งทุน) ................................................................................................ ........................            
ระยะเวลาศึกษา.............. ปี ตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที่........................... ...................... 

จ านวนเงินทุน......................................บาท                          

 ขณะนี้  ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้    มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ เป็นเวลา....... วัน   เป็นเงิน.................... บาท        

           ชื่อทุน..........................................................  ทุนให้เปล่า        ทุนที่มีเงื่อนไขการชดใช้ทุน  

หน่วยงานที่ให้ทุน (แหล่งทุน) ...................................................................................................... ..................            
ระยะเวลาศึกษา.............. ปี ตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที่... ................................................
จ านวนเงินทุน......................................บาท                              
ขณะนี้  ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้    มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ เป็นเวลา....... วนั                                                                                         
เป็นเงิน............................. บาท     

 
9. ผลตรวจสุขภาพจิต 

ผลทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท างาน (ออกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วัน
ทดสอบ) 

1. .................................................................................................................................................................  

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

3. ............................................................................................................................. ................................... 
 

ประวัติการลงโทษ 
              เคย          ไม่เคย  ระบุข้อหา..........................................................................................  
                                                ผลคดี...............................................................................................  
                                                โทษที่ได้รับ ...................................................................................   
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  ถ้าข้อความหนึ่งข้อความใดไม่เป็น 

ความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้.................สั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างทันที และข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากข้าพเจ้าผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าท างานใน................  ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          
ซึ่งบังคับใช้อยู่แล้วหรือที่จะมีเพ่ิมเติมในอนาคต หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ .................สามารถเลิกจ้าง                      
และ/หรือด าเนินการทางวินัยกับข้าพเจ้าได้ทันทีเช่นกัน 

 
                                                    ......................................................................................... 
                                                   (..........................................................................................)  

                                                 ผู้สมัคร 
 

ยื่นใบสมัครวันที่...........เดือน......................... พ.ศ. ............... 


