ใบสมัครงาน
ขอแนะนํา : ใบสมัครงานเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา โปรดอานขอความใหละเอียดและกรอกขอมูลใหครบถวน
วันที่สมัคร..................................... สมัครงานในตําแหนง......................................................

เงินเดือนที่ตองการ.................................

ประวัติสวนตัว
1. สถานภาพการทํางานปจจุบัน



วางงาน

2. ความพรอมในการทํางาน



เริ่มงานไดทันที  สามารถเริ่มงานไดภายใน.......................... วัน



ตองการเปลี่ยนงาน



กําลังจบการศึกษา

รูปถาย
ไมเกิน 6 เดือน

เนื่องจาก......................................................
3. ที่ตั้งสถานประกอบการที่ตองการทํางาน



ไมจํากัด



อยูในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเทานั้น



โปรดระบุจังหวัด.......................................

4. ชื่อ-สกุล.......................................................................................... ชื่อเลน......................................................... อายุ.............................ป
สัญชาติ............................... ศาสนา............................... วัน/เดือน/ปเกิด................................... สถานที่เกิด...................................................
จังหวัดที่เกิด................................................. สวนสูง.................................. ซม น้ําหนัก............................... กก. กรุปเลือด............................
บัตรประชาชนเลขที่............................................... ออกให ณ อําเภอ................................................. จังหวัด................................................
วันที่ออกบัตร.................................................................................. วันที่หมดอายุ.........................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.................. หมู........... ถนน................................................ ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพท.....................................
ที่อยูปจจุบัน

เลขที่.................. หมู............ ถนน.............................................. ตําบล/แขวง.........................................................

อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพท.....................................
ประเภทที่พักอาศัยปจจุบัน  อาศัยกับครอบครัว
สถานะทางครอบครัว  โสด  สมรส




บานตนเอง



สมรสแลวไมจดทะเบียน

บานเชา/หอพัก




อื่นๆ ระบุ...........................

แยกกันอยู

ชื่อ-สกุลคูสมรส.............................................................. สถานที่ทํางาน............................................. โทรศัพท.............................................
จํานวนบุตร...............คน เปนชาย................คน อายุ............ป เปนหญิง....................คน อายุ............ป
ภาวะทางทหาร  ผานการเกณฑทหาร



ศึกษาวิชาทหาร



ยังไมผานการเกณฑทหาร




ยังไมมีบุตร

ไดรับการยกเวน

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน ชื่อ-สกุล............................................................... ความสัมพันธ.......................................................
ที่อยู................................................................................................................................. โทรศัพท..............................................................
บุคคลค้ําประกัน ชื่อ-สกุล............................................................................ อาชีพ........................................... อายุงาน.......................ป
ที่อยู................................................................................................................................. โทรศัพท..............................................................
ความสามารถในการทํางานลวงเวลา



ทําได



ทําไมได เนื่องจาก.........................................................................................
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ประวัติครอบครัว
รายละเอียดครอบครัว

ชื่อ-สกุล

อายุ

อาชีพ

ที่อยู/สถานที่ทํางาน

โทรศัพท

บิดา
มารดา
พี่นอง...............คน 1.
ทานเปนคนที่......... 2.
3.
4.
5.
6.

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย

ปที่สําเร็จการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ

ทักษะ/ความสามารถในการทํางาน
ภาษา

ความรูในภาษา
ระบุวา ดี พอใช เล็กนอย
พูด
อาน
เขียน

เครื่องใชสํานักงาน
ประเภท

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ได ไมได

 ขับรถยนตได  มีรถยนตยี่หอ...................................
เลขที่ใบอนุญาตฯ.............................. วันหมดอายุ................

ภาษาไทย

พิมพ computer ทั่วไป

 ขับรถจักรยานยนตได

ภาษาอังกฤษ

Microsoft Word

เลขที่ใบอนุญาตฯ.............................. วันหมดอายุ................

ภาษาจีน

Microsoft Excel

 พิมพดีด

ภาษาอื่นๆ

Microsoft Power Point

 มีรถจักรยานยนตยี่หอ......................

ภาษาไทย.........................คํา/นาที
ภาษาอังกฤษ....................คํา/นาที

ความสามารถ ความรู พิเศษอื่น ๆ
โปรแกรม............................................................................................................................................................................



คอมพิวเตอร



โปรแกรมบัญชี โปรแกรม............................................................................................................................................................................



อื่น ๆ ระบุ(ถามี).........................................................................................................................................................................................
งานอิเรก......................................................................................... กีฬาที่ชอบ..............................................................................................
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ประวัติการทํางาน (เรียงจากปจจุบัน)
1.ชื่อบริษัท...........................................................................ตําแหนงงาน............................................... อัตราเงินเดือน..........................บาท
เบอรที่ทํางาน..................................วันเริ่มงาน......................... วันสิ้นสุด............................ สาเหตุที่ออก.........................................................
ลักษณะงานที่ทําโดยยอ....................................................................................................................................................................................
2.ชื่อบริษัท...........................................................................ตําแหนงงาน............................................... อัตราเงินเดือน..........................บาท
เบอรที่ทํางาน..................................วันเริ่มงาน......................... วันสิ้นสุด............................ สาเหตุที่ออก.........................................................
ลักษณะงานที่ทําโดยยอ....................................................................................................................................................................................
3.ชื่อบริษัท...........................................................................ตําแหนงงาน............................................... อัตราเงินเดือน..........................บาท
เบอรที่ทํางาน..................................วันเริ่มงาน......................... วันสิ้นสุด............................ สาเหตุที่ออก.........................................................
ลักษณะงานที่ทําโดยยอ....................................................................................................................................................................................

ประวัติการฝกอบรม
ชื่อหลักสูตร

สถาบันที่จัดฝกอบรม

วัน-เดือน-ปที่เขาฝกอบรม ระยะเวลา(วัน)

ขอมูลอื่น ๆ (สภาพรางกายและการทํางานทั่วไป)
ทานกําลังอยูในภาวะการตั้งครรภหรือไม (เฉพาะเพศหญิง)
ทานเคยเขารวมกิจกรรมของคณะกรรมการลูกจาง/สหภาพแรงงานหรือไม
ทานเคยตองคดีมากอนหรือไม
ทานเคยติดสิ่งเสพติดหรือผานการบําบัดมากอนหรือไม
ทานเคยมีประวัติที่สถานีตํารวจหรือไม
ทานเคยสมัครหรือเปนพนักงานในบริษัทฯ กอนหนานี้หรือไม
ทานเคยแพสารอะไรหรือไม
ทานมีใครแนะนําใหมาสมัครงานที่บริษัทฯ นี้หรือไม
ทานมีจุดเดน-จุดดอยหรือไม
ทานมีแนวโนมจะศึกษาตอหรือไม
ทานมีภาระกูเพื่อที่อยูอาศัยหรือไม
ทานมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวหรือไม
ทานรูจักเพื่อนหรือญาติในบริษัทฯ นี้หรือไม
ทานสูบบุหรี่หรือไม
ในรอบ 3 ป ทานเคยเจ็บปวยตองพักรักษาตัวนานตั้งแต 1 เดือนหรือไม
ในรอบ 5 ป ทานเคยไดรับการผาตัดหรือไม
บริษัทฯ สามารถสอบถามขอมูลของทานจากบริษัทฯ ที่ทานเคยทํางานไดหรือไม
กรณีที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตําแหนงงานของทานตามความเหมาะสมขัดของหรือไม

ไม
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมสูบ
 ไมเคย
 ไมเคย
 ไมได
 ไมขัดของ


ใช จํานวน..................เดือน
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 มี ระบุ...............................
 มี ระบุ...............................
 มี ระบุ...............................
 มี เดือนละ.............บาท คงเหลือ.......งวด
 มี ระบุ...............................
 มี ระบุ...............................
 สูบบุหรี่
 เคย ระบุ...............................
 เคย ระบุ...............................
 ได ระบุ...............................
 ขัดของ
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กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ขอ
ครอบครัวของขาพเจาจัดอยูในประเภท
ฐานะความเปนอยูทางการเงิน
 มั่นคง
 คอนขางมั่นคง
 ปานกลาง
 คอนขางยากลําบาก
 ยากลําบาก
ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในครอบครัว
 อบอุนและมีความสุขมาก
 อบอุนและมีความสุขพอสมควร  ปานกลาง
 มีปญหาบางบางครั้ง  ไมคอยดี
ผูที่อยูในความรับผิดชอบของขาพเจา
 1 คน
 2 คน
 3 คน
 4 คน
 มากกวา 4 คน
 ไมมี
ขาพเจาคิดวาตนเองอยูในระดับ
ความฉลาด
 ฉลาดคอนขางมาก
 คอนขางฉลาด
 ปานกลาง
 พอเอาตัวรอด
ความขยัน
 ขยันมาก
 คอนขางขยัน
 ปานกลาง
 ขี้เกียจ
เพื่อน ๆ เคยบอกวาขาพเจาเปนคนประเภท (เลือกตอบได 2 ขอ)
 โกรธงายหายเร็ว
 ความคิดคอนขางรุนแรง
 ใจนอยบางครั้ง
 ชอบคุยถึงตัวเอง
 เขากับคนไดงาย
 ไมชอบตัดสินใจในเรื่องที่เสี่ยง
 เรียบรอย
 เขมแข็ง
 ขี้เกรงใจ
 คิดลึกซึ้ง
ลักษณะงานที่ขาพเจาชอบ
 งานดานวิชาการ
 งานปฏิบัติ
 ทํางานคนเดียว
 ทํางานรวมเปนกลุม  งานที่ทําตลอดอยางตอเนื่อง
 งานรุก(เปรียบเสมือนกองหนาฟุตบอล)
 งานรับ(เปรียบเสมือนกองหลังฟุตบอล)
 งานโครงการระยะสั้นมีเวลากําหนด
ความใฝฝนของคุณคือ..........................................................................................................................................................................................
คุณคิดวาองคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคคลไปสูความสําเร็จในชีวิตคือ.......................................................................................................................
คุณสมบัติของตําแหนงที่คุณสมัครควรเปนอยางไร................................................................................................................................................
เหตุผลที่คุณสมัครงานในบริษัทฯ นี้คือ..................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯจางเขามาทํางานแลวหากปรากฏวา
ขอความในใบสมัครงาน เอกสารที่นํามาแสดง หรือรายละเอียดที่ใหไวไมเปนความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงิน
ชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในระหวางที่ทดลองงาน 90-120 วัน(ไมนับเดือนที่ไมครบเดือน) หากขาพเจาไมปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษทั ฯ หรือไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ หรือบริษัทฯ ประเมินแลวเห็นวาไมเหมาะสมกับตําแหนงงาน ขาพเจายินยอมใหปลดออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยไมตอง
จายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
2.สําเนาบัตรประชาชน
3.สําเนาทะเบียนบาน
4.สําเนาวุฒิการศึกษา
5.ใบรับรองการทํางาน(ถามี)
6.สําเนาใบผานทหาร(เฉพาะผูชาย)

ลงชื่อ.................................................... ผูสมัครงาน
( .................................................... )
.........../........../...........
หลักฐานที่ตองนํามาหลังทํางาน 14 วัน
หลักฐานที่ตองนํามาในวันเริ่มงาน

1.ใบรับรองแพทยและใบเสร็จคาตรวจสุขภาพ
2.ใบสําคัญทะเบียนสมรส
3.สูติบัตรบุตร
4.บัตรรับรองสิทธิ์
5.บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
6.สําเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพานิชย

1.หนังสือค้ําประกันพรอมเอกสารแนบ
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