ใบสมัครงาน
(APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
(Confidential)
วันที่ (Date).....................................................................
ตําแหน่งที่สมัคร (Kind of positions applied for)
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………

โปรดแนบรูปถ่ายมา 1 รูป
(Attach 1 Photograph here)
(ขนาดรูปถ่ายโดยประมาณ 1 1/2 x 1 1/2)
(Approx. size1 1/2 x 1 1/2 )

เงินเดือนที่ต้องการ (Salary Request)...........................................บาท/เดือน (Baht/Month)
ยอดเงินเดือนตํ่าที่สดุ ที่ทา่ นยินดีจะรับ (Lowest grade or pay you will accept.)
.................................................................................บาท/เดือน (Baht/Month)
ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal Profile)
ชื่อ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name (Mr. Mrs. Miss)
..................................................................................................................................
ชื่อเล่น (Nick Name).................................................อายุ (Age)..................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (Address)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน(Home phone)
.............................................................
..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน (Identification Card)
วันเกิด (Birthday)
...............................................................วันหมดอายุ (Expiry date) ……………………… .............................................................
สถานที่เกิด (Birthplace) ……………..............……………...…….. เพศ (Sex)
สถานภาพทางการสมรส (Marital Status)
นํ ้าหนัก (Weight)....................... ส่วนสูง (High) ...........................  ชาย (Male)
 โสด (Single)
สัญชาติ (Nationality) …………เชื ้อชาติ (Ethnicity) ......................  หญิง (Female)  สมรส (Married)
ศาสนา (Religion) ………………………………................……….
 หย่าร้ าง (divorce)
จํานวนบุตร/เพศ (Number of Children/Sex/Age)
 มี (Yes)
ชาย (Male) ………………….. คน
หญิง (Female) .............................. คน
 ไม่มี (No)
ชื่อบิดา (Father’s name) ................................................................. อาชีพ (Occupation) ……………………………..………………..
ที่อยู่ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อมารดา (Mother’s name) ............................................................ อาชีพ (Occupation) ……………………………..………………..
ที่อยู่ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
การเข้ าทํางานเป็ นกะ (SHIFT WORK)
 ได้ (Yes)
 ไม่ได้ (No)
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ท่านเคยผ่านการเป็ นทหารหรื อไม่ (Have you ever served in the military service?)
 เคย โปรดระบุ (Yes, Please specify) .....................................................  ไม่เคย (No)  ได้ รับการยกเว้ น (Exemption)
ระดับการศึกษา
(Education)

ชื่อสถานศึกษาและที่ตงั ้
(Name and location of schools)

สาขาวิชาที่เรี ยน
(Major)

ปี ที่จบการศึกษา
(Year of
graduation)

เกรดเฉลี่ย
(Average
grade)

ประถมศึกษา
(Primary School)
มัยธยมศึกษาตอนต้ น
(Junior High School)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(Senior High School)
วิชาชีพ ปวช.
(Vocational Certificate)
วิชาชีพ ปวส.
(High Vocational
Certificate)
ปริ ญญาตรี
(Bachelor’s degree)
ปริ ญญาโท
(Master's degree)
ความสามารถขับขี่และเลขที่ใบอนุญาต (Driving ability and License No.)
 รถจักรยานยนต์ (Motor-cycle)
เลขที่ใบอนุญาต (License No) …..............................………………………
 รถยนต์ (Auto-Vehicle)
เลขที่ใบอนุญาต (License No) …………………………………..……………
 รถบรรทุก 4 ล้ อ (Truck, 4-wheel)
เลขที่ใบอนุญาต (License No) …………………………………………..……
 รถบรรทุก 6 ล้ อ – 10 ล้ อ (Truck, 6-10-wheel)
เลขที่ใบอนุญาต (License No) …………………….…………………………
 อื่นๆ(โปรดระบุ) (Other, Please specify) ……………………………………………………………………………………………….
พิมพ์ดีด (Typing)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
 ไทย (Thai)
 ได้ (Yes)
จํานวน (Number) .................................................. คํา
โปรดระบุ) (Other, Please specify)
 อังกฤษ (English)
……………………………….......................…………………
จํานวน (Number) .................................................. คํา
 ไม่ได้ (No)
ความรู้ภาษาอังกฤษ (Knowledge of English)
การพูด (Speaking)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
การเข้ าใจ (Understanding)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
การอ่าน (Reading)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
การเขียน (Writing)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
ภาษาอื่นๆ (Others specify) ระบุ ............................................................................
การพูด (Speaking)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
การเข้ าใจ (Understanding)
 ดีมาก (Excellent)
 ดี (Good)
 พอใช้ (Fair)
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การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)

 ดีมาก (Excellent)
 ดีมาก (Excellent)

 ดี (Good)
 ดี (Good)

 พอใช้ (Fair)
 พอใช้ (Fair)

ท่านจะอนุญาตให้ เราถามไปยังเจ้ านายของท่านเกี่ยวกับอุปนิสยั คุณสมบัติ และประวัติการทํางานของท่านได้ หรื อไม่?
(May inquiry be made of your present employer regarding your character, qualifications and record of employment?)
 ได้ (Yes) ติดต่อคุณ ..............................................เบอร์ ติดต่อ..............................................
 ไม่ได้ (No)
ประสบการณ์ ทาํ งาน (เริ่มงานปั จจุบันของท่ านและย้ อนหลังไป) (Experience start with your present position and work back)
1. ชื่อที่ทํางานและสถานที่ตงั ้ (Name of Company) ……………………………………………………………………………………..….
สถานที่ตงั ้ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง (Exact title of position) ……………………………….. เงินเดือน (Salary/Month) …………………………………..………
เหตุผลที่ออก (Reason for leaving) .............................................................................................................................................
วันเข้ าทํางาน (เดือนและปี ) Dates of employment (Month & year) จาก (From)………………… ถึง (Present time) ………………
บอกงานที่ทําโดยสังเขป (Description of work) …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
2. ชื่อที่ทํางานและสถานที่ตงั ้ (Name of Company) ……………………………………………………………………………………..….
สถานที่ตงั ้ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง (Exact title of position) ……………………………….. เงินเดือน (Salary/Month) …………………………………..………
เหตุผลที่ออก (Reason for leaving) .............................................................................................................................................
วันเข้ าทํางาน (เดือนและปี ) Dates of employment (Month & year) จาก (From)………………… ถึง (Present time) ………………
บอกงานที่ทําโดยสังเขป (Description of work) …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. ชื่อที่ทํางานและสถานที่ตงั ้ (Name of Company) ……………………………………………………………………………………..….
สถานที่ตงั ้ (Address) ………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง (Exact title of position) ……………………………….. เงินเดือน (Salary/Month) …………………………………..………
เหตุผลที่ออก (Reason for leaving) .............................................................................................................................................
วันเข้ าทํางาน (เดือนและปี ) Dates of employment (Month & year) จาก (From)………………… ถึง (Present time) ………………
บอกงานที่ทําโดยสังเขป (Description of work) …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
อื่นๆที่ทา่ นคิดว่าสําคัญ ทําให้ บริ ษัทฯ สนใจในตัวท่านเพิ่มขึ ้น (Importantly, do you think the company is interested in you.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของบริ ษัทฯ จากแหล่งใด
 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้ าบริ ษัท (Information board of the Company)  อินเตอร์ เน็ต (Internet)
 ชื่อบุคคลที่แนะนํา โปรดระบุ (Name of recommendation Person, Please specify)
ชื่อและนามสกุล (Name and Surname)..........................................เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Mobile Phone)...................................
สถานที่ทํางาน (Name of Company)..............................................................................................................................................
สุขภาพและสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Health)
1. ท่านสูบบุหรี่ หรื อไม่ (Are you smoke?)
 ไม่สบู (No)  สูบ (Yes) วันละ ................มวน (Quantity/Day)
2. ท่านดื่มสุราหรื อไม่ (are you drink alcohol?)
 ไม่ดื่ม (No)  ดื่ม (ระบุ) (Yes, Please specify) ………………
3. ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่ (Are you with underlying disease?)  ไม่มี (No)  มี (ระบุ) (Yes, Please specify) …….....…....…
4. ท่านเคยได้ รับการผ่าตัดหรื อไม่ (Are you ever had the surgery?)  ไม่เคย (No) เคย (ระบุ) (Yes, Please specify) ……......…....
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5. ท่านเคยเสพยาเสพติดหรื อเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรื อไม่
 ไม่เคย (No)  เคย (ระบุ) (Yes, Please specify) ……..…....…
(Are you used drugs?)
ถ้ าเคย ปั จจุบนั  กําลังอยู่ในระหว่างการบําบัดรักษาที่สถานพยาบาล ……………...……………………………………………….
If ever present Is currently under treatment at the hospital. .....................................................................................................
 บําบัดรักษาหายเป็ นปกติแล้ วที่สถานพยาบาล ………………………………………………………..…………..
Current treatment were cured at the hospital.............................................................................................
ประวัตอิ าชญากรรม (Criminal History)
ท่านเคยมีประวัติด้านอาชญากรรมหรื อไม่  ไม่มี (No)  มี (ระบุ) (Yes, Please specify) ………………………………..…..…………
ถ้ ามี ท่านเคยถูกดําเนินคดีในเรื่ องอะไร (If, have you ever been prosecuted in the matter.)
เพื่อยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมที่คดียงั ไม่สิ ้นสุด จึงพิมพ์ลายนิ ้วมือไว้ เพื่อใช้ ในการสอบประวัติกบั สถานีตาํ รวจหรื อกรมตํารวจ
ต่อไป
การพิมพ์ลายนิ ้วมือเพื่อสอบประวัติกบั สถานีตํารวจ (The fingerprinting for record checks on police stations.)
นิ ้วหัวแม่มือขวา
นิ ้วชี ้ขวา
นิ ้วกลางขวา
นิ ้วนางขวา
นิ ้วก้ อยขวา
(Right thumb)
(Right index finger) (Right middle finger)
(Right ring finger)
(Right little finger)

นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย
(Left thumb)

นิ ้วชี ้ซ้ าย
(Left index finger)

มือซ้ ายพิมพ์กดพร้ อมกัน 4 นิ ้ว
(Press the left hand with four fingers.)

นิ ้วกลางซ้ าย
(Left middle finger)

นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย
(Left thumb)

นิ ้วนางซ้ าย
(Left ring finger)

นิ ้วหัวแม่มือขวา
(Right thumb)

นิ ้วก้ อยซ้ าย
(Left little finger)

มือขวาพิมพ์กดพร้ อมกัน 4 นิ ้ว
(Press the right hand with four
fingers.)

บอกชื่อผู้ที่มิใช่ญาติของผู้สมัครที่รับรองท่านได้ 2 ชื่อ (Give two names of person not related to applicant to be referred to)
ชื่อ (Name)
อาชีพ (Occupation)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel.)
1. …………………………………… ……………………………. ………………………………………….

…………………………

2. …………………………………… ……………………………. ………………………………………….

…………………………
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กรณีฉกุ เฉินแจ้ งที่ : (In case of emergency Please contact)
ชื่อ (Name)

ที่อยู่ (Address)

โทรศัพท์ (Tel.)

……………………………………… ……………………………………………………………………………

………………………….

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่ได้ กล่าวมาทังหมดในใบสมั
้
ครนี ้เป็ นความจริ ง สมบรูณ์ และถูกต้ องที่สดุ เท่าที่ข้าพเจ้ าทราบและเชื่อมัน่ และได้ ทํา
ด้ วยความซื่อสัตย์
I certify that all of the statements made in this application are true, complete, and correct to the best of my knowledge and belief
and are mend in good faith.
ลายชื่อผู้สมัคร (Signature of applicant) .................................................... วันที่ (Date) .........................................

คํารั บรองตนเองว่ าไม่ มีประวัตหิ รื อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ

ปี

บ้ านเลขที่

นามสกุล
เลขที่บตั รประชาชน
หมูท่ ี่

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ขอรับรองว่า
1.
2.
3.
4.

ข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลที่ไม่มีอาการของการติดยาเสพติดให้ โทษ
ข้ าพเจ้ าไม่มีพฤติกรรมหรื อมีประวัติที่เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดหรื อประเภทใดๆ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการตรวจหรื อทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายของข้ าเจ้ าตลอดระยะเวลาการทํางานของบริ ษัท
้ นโดยใช้ ชดุ ทดสอบแล้ ว พบสารเสพติดในร่างกาย ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
ถ้ าบริ ษัทฯ ทําการตรวจหรื อทดสอบด้ วยวิธีการตรวจขันต้
นําส่งตัวอย่างปั สสาวะไปยืนยันผลโดยการตรวจขันสู
้ งที่โรงพยาบาล และ/รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการทดสอบด้ วยตนเอง

ลงชื่อ
(
วันที่
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สําหรับการบันทึกข้ อมูลเพิ่มเติม
ความคิดเห็นหัวหน้ างาน / ผู้บงั คับบัญชา / ผู้สมั ภาษณ์งาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ......................................................หัวหน้ างาน / ผู้บงั คับบัญชา / ผู้สมั ภาษณ์งาน
(..............................................................)
วันที่........../.........../.............

เงื่อนไขการว่าจ้ างพนักงาน
บริ ษัทฯ ว่าจ้ างพนักงานท่านนี ้ในตําแหน่ง.......................................................ฝ่ าย.......................................................
แผนก....................................................วันที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน........................................................................................
ระยะเวลาทดลองงาน..............................วัน ค่าจ้ าง / ผลตอบแทน .............................................................................
อื่น ๆ.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
(.......................................................)
วันที่............/.........../...............
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