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      บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท แมคมาสเตอร์  ซัพพลาย จ ากดั 
MCMASTER SUPPLY CO.,LTD. 

ใบสมัครงาน 
EMPLOYMENT APPLICATION 

ใบสมคัรเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณา โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
(Application Form is a part of consideration, Please fill this form completely) 

 

ช่ือ – นามสกลุ     : ……………………………………………………….......รหสัพนกังาน(Employee ID).......................……..... 
Name in English  : ……………………………………………………..........................................................................................      

สมคัรต าแหน่ง (Position Applied) :…………………….…….……………………………..........................................................    

เงนิเดอืนทีต้่องการ (Expected Salary) ..………………........บาท/เดือน(Baht / Month)ลงนาม(........................ / .........................) 
                                                                                                                    (ผูบ้งัคบับญัชา H.O.D  / ผูบ้ริหาร Management)   
เร่ิมท างานวนัท่ี (Starting Date).................................................................................   
กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีสามารถติดตอ่ได ้(In case of emergency please contact)……………………………………………………  
เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัร (Relations) ........................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่(Address).................................................................................................................................................................................   
โทร.(Mobile No.) …......................................................…... 

ประวตัิส่วนตัว Personal Information 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน( Current Address) 
 เลขที่(No.) ……………..…… หมูท่ี(่Moo) ……………….  ถนน(Road)….......……………...................................................... 
ต ำบล/แขวง(Sub-district) ……………………................... อ ำเภอ/เขต(District) ……………………………..……….….....…… 
จงัหวดั(Province) ........................................................... รหสัไปรษณีย์ (Zip code) …………………………….….………..…      
 e-mail address      …………………………………………………….....…………………………………………………………. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(Registered Address) 
เลขที่(No.) …………………หมูท่ี(่Moo) ……………………ถนน (Road) ....................…...…………......….....................….....
ต ำบล/แขวง (Sub-district)  ……………………………….. อ ำเภอ/เขต(District)  …………………..……………………………..  
จงัหวดั(Province) ...…………............…........................... รหสัไปรษณีย์(Zip code)   …………..………………………………
โทรศพัท์ (Tel.no.) …………...............…...................…… มือถือ(Mobile no.)  ……...............................................................  
วนั เดือน ปีเกิด (Date of Birth) ................…………................ อำย(ุAge) ………... ปี      
บตัรประชำชนเลขท่ี (Thai ID Card No. or Passport No.) ……...................................................................…........................  
วนัที่ออกบตัร(Issued Date) …………………….………… บตัรหมดอำย ุ(Expiry date) ………………………..........................  
สถำนท่ีออกบตัร (Issued at) ….............................................................................................................................................. 

ภาวะทางทหาร  (Military Status)                                       
            ไดรั้บการยกเวน้                ปลดเป็นทหารกองหนุน               ยงัไม่ไดรั้บการเกณฑ ์จะเกณฑใ์นปี ………… 
             (Exempted)                       (Reserved)                      (Not enlisted and conscription will start in the year…….) 
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ประวตัิครอบครัว Family Information 

สถานภาพ (Marital Status) 
                             โสด(Single)                แต่งงาน (Married)              หมา้ย (Widowed)          หยา่ (Divorced)  
มีบุตร ( No. of Children ) ….……..……. คน    

 

ประวตัิการศึกษา Education 

จบการศึกษา (Highest Education) สถาบนัการศึกษา (Educational Institution) สาขาวชิา (Course)    

 
 

  

 

ความสามารถทางภาษา Language Ability 
ภาษาองักฤษ (English) ภาษาจีน(Chinese)  อ่ืนๆ (Others) 

 
 

  

 
 

ความสามารถพเิศษ Special Ability 
ความสามารถพเิศษอืน่ๆ   
(Special Ability)…………………………………………………………………………………………………………..   

 
 

 ท่านเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือตอ้งค าพิพากษาหรือไม่                เคย           ไม่เคย 

Have you ever been prosecuted or not ?                                                                    Yes                          No    

      ถา้เคยอธิบาย ………………………………………………………………………………………………………………. 
 If yes, please explain  

 
 ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานหรือไม่            ม ี                  ไม่ม ี                                                                                                                           

Do you have any Impairments , chronic diseases or other disabilities?                             Yes                No    

 

 ช่ือผูค้  ้าประกนัการท างาน (กรณีท่ีตอ้งมี)..........................................................ต  าแหน่ง......................................................... 
                Name of your work guarantor (If required)                                                      Position 

     สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เบอร์โทร.................................................... 
                Name of his/her Work Place                                                                                 Phone no 

 
      เก่ียวขอ้งกบัท่านเป็น............................................................................................................................................................... 
      Relationship 
 



 3 

 

 
             ในการปฏิบติังาน สามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ีไดต้ามความเหมาะสม                ไม่ขดัขอ้ง            ขดัขอ้ง 

                In the course of your work your position can be changed suitably                             Objection          No Objection 
                      

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้และหลกัฐานต่างๆถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  ขา้พเจา้ยนิดีใหบ้ริษทัสอบ
ประวติัเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ได ้ และหากขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาเขา้ท างาน และบริษทัตรวจสอบวา่ขอ้ความท่ีใหไ้วไ้ม่ตรงกบัความ
จริง  ขา้พเจา้ยนิดีใหบ้ริษทัยกเลิกสญัญาจา้งของขา้พเจา้ทนัที โดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชยใดๆ
ทั้งส้ินจากบริษทั 

   I certify that my information and evidences are accurate and authentic.  I am pleased that the Company will review 

my history of identity .  I understand that any incorrect,  incomplete or fake  statement of information furnished by me will be 

considered as just cause for rejection of this  application or  dismissal form employment without any compensation of 

severance pay whatsoever. 
 

                                   ลงช่ือ (Signature) ……..……………………………. ผู้สมคัรงาน (Applicant) 
                                                              (………….......………………………) 

                                       วนัท่ี  (Date)   ……..……./….…….…./…………. 
 

เอกสารการรับสมคัรงาน 
รูปถ่ายขนาด  1” หรือ 2”                                                                                                                             ติดมุมขวาใบสมคัร 
ส าเนาบตัรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาการเกณทท์หาร                                                                     อยา่งละ   1  ใบ 
ส าเนาวฒิุการศึกษา                                                                                                                                                           1  ใบ 
ส าเนาใบทะเบียนสมรส                                                                                                                                                    1  ใบ 
ใบรับรองแพทย ์                                                                                                                                                               1  ใบ 
ในใบรับรองแพทยต์อ้งระบุผลการตรวจโรคดงัน้ี 

1. วณัโรคระยะแพร่กระจายเช้ือ 
2. โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
3. โรคพิษสุราเร้ือรัง 
4. โรคไตวายเร้ือรัง 
5. โรคสมองเส่ือม 
6. โรคทางจิตเวช ในระยะท่ีปรากฏอาการเด่นชดัรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี รวมถึงโรค

ซึมเศร้าดว้ย 
7. โรคไวรัสตบัอกัเสบ บี 
8. โรคCOVID 19* 
9. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรัง ท่ีปรากฏอาการเด่นชดัรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี

ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
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Document requires from candidate for job application 
Photo 1” or 2”                                                                                        Stick at Top Right Corner of this application form 
Copy of Passport or Thai Id, House Registration, Military conscription                                                    Each      1 Copy 
Copy of Graduation Cert.                                                                                                                                         1 Copy 
Copy of Marriage Cert.                                                                                                                                            1 Copy 
Medical Certificate                                                                                                                                               1 Original         

In the medical certificate, the results of the examination must be specified as follows: 
1. Infectious tuberculosis 
2. Addicted to drug addiction 
3. Alcoholism 
4. Chronic renal disease 
5. Dementia 
6. Psychiatric disorders with prominent symptoms Clear 
7. Hepatitis B 
8. COVID 19 
9. Serious contagious or chronic disease And hinders the performance of duties as prescribed by the CSC 

 หนังสือขอความยนิยอมเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจ เร่ืองพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
อยา่งถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้  และยนิยอมใหบ้ริษทั ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นใบสมคัรงานขา้งตน้  เพ่ือกิจการของบริษทั 
และเก็บขอ้มูลไว ้3ปี  

  
                                ยินยอม                                                  ไมยิ่นยอม           
 
The letter of consent for the collection, use and disclosure of personal information 
You are aware and understood privacy act B.E.2562(2019) as properly declared in the Government Gazette. The 
Story of The Act personal information and consent to the Company's Use the personal information you provide in the 
above application for the company's business and keep it for 3 years. 
                                              Consent                                                    Non-consent 

 
ลงช่ือ ……………………….....……. กรรมกำรบริษัท                        ลงช่ือ ……………………………...... ผู้สมคัร 

(Signature)                                                (Company director)                 (Signature)                                              ( Applicant) 

         (.............................................)                                              (............................................)      
 วนัท่ี   ………/…………/…………….                                       วนัท่ี    ………/…………/………… 
 (Date)                                                                                             (Date) 
                                                                                                                                                          Version 1  


