
 

ใบสมคัรงาน 
APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

 

       PPC   BPI        CN         PPIT              PMP  PPE SS 56       CNP  

ต าแหน่ง และเงินเดือน POSITION  AND  SALARY วนัที ่   

ต าแหน่งหรือประเภทของงานที่สมคัร Date ………………...........................……… 

Position or Type of work applied 1......................................................... 2 ........................................................... อาย ุ/ Age น า้หนกั  Weight สว่นสงู High 

เงินเดือนขัน้ต ่าที่ตอ้งการ    

Minimum starting salary desired ..........................................................วนัที่พรอ้มเริ่มงาน........................................ 
โปรดกรอกขอ้มูลท่ีเป็นจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการท างานรว่มกนั ขอ้มูลนีจ้ะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล 

   

รายละเอียดสว่นตวัผูส้มคัร / PERSONAL  DETAILS 

นาม  นาย/ นาง/นาวสาว  (ไทย) ................................................................................................................................................................................................... 
Name   Mr./Mrs./Miss(English) ................................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น / Registered  address   
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั  /   Present  address   
................................................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท ์                  ที่บา้น  Residence                  โทรศพัทม์ือถือ                                                วนั / เดือน / ปีเกิด 
Telephone No.        .....................................      Mobile Phone No. .................................        Date of Birth .......................................................   
สญัชาติ                                                                   เลขที่บตัรประชาชน 
Nationality ........................................................    Identification No. ............................................... 
สถานภาพการสมรส                  โสด แต่งงาน           หมา้ย หย่า 
Marital Status              Single Married            Widowed Divorced 
กรณีเรง่ด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได ้              ชื่อ                                                                                โทรศพัท ์
 In Case of Emergency, Please Notify           Name ......................................................................... Telephone No.        ....................................        
ที่อยู่                                                                                                                                                       ความสมัพนัธ์ 
Address ..............................................................................................................................................  Relationship ........................................... 
การรบัราชการทหาร / MILITARY SERVICE 
    เกณฑท์หารแลว้         ยงัไม่ผ่านการเกณฑท์หาร         เรยีนรกัษาดินแดน                      ไดร้บัการยกเวน้เพราะ 
              Conscripted                Not Conscripted                      Territorial Degree Student                If Exempted, Specify reason............................ 
โปรดเขียนแผนที่ ที่อยู่ปัจจบุนัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    FM-HR01-03REV.01 



ประวตัิการศกึษา   /  EDUCATIONAL  BACKGROUND 

ประเภทการศกึษา 
Education 

ตัง้แต่ 
From 

ถงึ 
To 

ชื่อสถานศกึษาและที่ตัง้ 
Institute Name and Location 

วฒุิที่ไดร้บั 
Certificate Diploma / 

Degree 

คะแนน 
Grade Point 

Average 

วิชาเอก 
Major 

Subject 

ประถมศกึษา / Primary 
 

      

มธัยมศกึษา/ High 
School 

 
 

     

อาชีวะศกึษา ปวช. 
Commercial / Vocational 

      

อนปุรญิญา/ปวส. 
Diploma 

      

มหาวิทยาลยั 
University 

      

อื่น ๆ / Other 
 

      

 ชื่อหวัขอ้ /  Subject สถาบนัฝึกอบรม / Institution   
 

วฒุิบตัรที่ไดร้บั  / Certificate ระยะเวลา / Duration  

การอบรม
Training 

    

    

    

 

ประวตัิการท างานรวมทัง้งานชั่วคราว / การฝึกงาน 
PREVIOUS  EMPLOYMENT   : (  Including Temporary Work / Practical Training ) 

สถานที่ท  างาน 
Company 

ระยะเวลา / Time 
ต าแหน่งงาน 

Position 
ลกัษณะงาน 

Job Description 
ค่าจา้ง 
Salary 

เหตทุี่ออก 
Reasons of 
resignation 

เริ่ม 
From 

ถึง 
To 

       

       

       

       
       

 

ภาษา  Language Ability  

ภาษา  Language 
พดู ( Speaking ) เขียน ( Writing ) อ่าน ( Reading ) 

ดี Good ปานกลาง
Fair 

พอใช ้ 
Poor 

ดี Good ปานกลาง 
Fair 

พอใช ้ 
Poor 

ดี Good ปานกลาง 
Fair 

พอใช ้ 
Poor 

ภาษาไทย ( Thai )          
ภาษาองักฤษ (English )          
ภาษาญ่ีปุ่ น ( Japan )          

ภาษาจีน ( Chiness )          
อื่นๆ ( Orther )          
          



ความสามารถพิเศษ Special Ability 

พิมพด์ีด    Typing คอมพิวเตอร ์   Computer   อื่น ๆ     Other 

ไทย                                       ค  า/นาท ี
Thai .....................................   wpm. 

Word    ....................................................... 
Excel    ....................................................... 

เครื่องใชส้  านักงาน  
........................................................................ 

องักฤษ                               ค า/นาท ี
English ................................  wpm. 

โปรแกรม 
....................................................................... 

 

ขับรถยนต ์               ได ้            ไม่ได ้
Drive Car                    Yes               No 
ขับรถจกัรยานยนต ์   ได ้         ไม่ได ้
Ride Motorcycle        Yes                No 

มีรถยนตส่์วนตวั                มี         ไม่มี 
Own a car                         Yes           No 
มีรถจกัรยานยนต ์         มี       ไม่มี 
Own a motorcycle          Yes          No 

ใบอนญุาตขบัข่ี         มี         ไม่มี 
Driving License         Yes             No 
ใบอนญุาตขบัข่ี         มี         ไม่มี 
Driving License         Yes            No 

 

ขอ้มลูอื่น ๆ  /  Others 

1. ท่านมีความบกพรอ่งของรา่งกาย โรคประจ าตวัหรอืเป็นโรคตดิตอ่เรือ้รงัที่เป็นอปุสรรคตอ่การท างานหรอืไม่              ไม่มี     มี ระบ ุ

     Do you have any physical handicaps, congenital diseases, chronic diseases or other disabilities?           No         Yes Specify ……………… 

2. ท่านเคยเจ็บป่วยหรอืไดร้บัอบุตัิเหตจุนตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอืไม่                                                   ไมเ่คย    เคย ระบ ุ

    Have you ever been hospitalized because of serious illness or accident?                                                       No        Yes Specify………..……… 

3. ท่านมีสิทธิประกนัสงัคมหรอืไม่                                                                                                                           ไมมี่       มี ระบ ุ

     Do you have social security rights?                                                                                                                  No         Yes Specify ……………… 

4. ท่านเคยถกูศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืเคยท าผิดทางอาญาหรอืไม่                                                 ไมเ่คย      เคย ระบ ุ

     Have you ever been any legal action taken against you?                                                                                No           Yes Specify ………….…… 

5. ท่านเคยถกูใหอ้อกจากงานดว้ยกรณีใด ๆ หรอืไม่                                                                                                ไม่เคย       เคย ระบ ุ

     Have you ever been terminated for any reason?                                                                                             No           Yes Specify ………….…… 

6. ท่านมีเพื่อนหรอืญาติที่ท  างานที่บรษัิทนีห้รอืไม่                                                                                                    ไมมี่          มี ระบ ุ

    Have you any friends or relative employed here?                                                                                              No          Yes Specify……..….….… 

7. ท่านเคยเขา้ท  างานกบับรษัิทฯ นีห้รอืไม่                                                                                                               ไม่เคย       เคย ระบ ุ

    Have you ever worked with this company group?                                                                                              No           Yes Specify ……….…… 

วตัถปุระสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
ข้อมูล วัตถุประสงค ์ ข้อมูล วัตถุประสงค ์

รูปถ่าย เพื่อใชเ้ปรยีบเทียบและยืนยนัตวัผูส้มคัร วฒุิการศกึษา เพื่อพิจารณาต าแหน่งที่เหมาะสม 

บตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อใชต้รวจสอบและยืนยนัการมีสญัชาติไทย หนังสือรบัรองการท างาน เพื่อพิจารณาประสบการณท์  างาน 
ทะเบียนบา้น เพื่อใชต้รวจสอบภมูิล  าเนาตามทะเบียนราษฎร ์ ประวตัิการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาความรูแ้ละความสามารถ 

ที่อยู่ปัจจบุนั เพื่อใชต้รวจสอบระยะทางการมาท างาน เบอรต์ิดต่อ เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

แผนที่ / รูปถ่ายที่พกัปัจจบุนั เพื่อใชใ้นกรณีติดต่อหรอืช่วยเหลือฉกุเฉิน ตรวจสขุภาพก่อนเริ่มงาน เพื่อประเมินความเส่ียงต่ออนัตราย สขุภาพ และ 
ชีวอนามยั 

 



 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .......................................................................... ไดร้บัแจง้ถงึวตัถปุระสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้ตามที่ขา้พเจา้ได้
ใหไ้วต้่อบรษัิทดงัที่ปรากฏในรายการขา้งตน้นีแ้ละขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมในการใชง้านตรวจสอบรอ้งขอเพิ่มเติมขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวของขา้พเจา้ไดต้าม
ความจ าเป็นและตามวตัถปุระสงคด์งักล่าว 
 

กรุณาแนะน าตวัท่าน  เพือ่ใหบ้ริษัทฯรูจ้กัตวัท่านมากขึน้ 
Please provide any further information about yourself which allow our company to know you better 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรเป็นความจรงิ ถกูตอ้งและสมบูรณท์กุประการ หลงัจากบริษทัฯจา้งขา้พเจา้เขา้ท างานแลว้ หากปรากฏว่า ขอ้ความ 
ในใบสมคัรงาน เอกสารทีน่  ามาแสดงหรือรายละเอียดที่ใหไ้วไ้ม่เป็นความจริง บริษัทฯมีสทิธิท์ี่จะเลกิจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 
I certify that all statements given in this application form are true.  If any is found to be untrue after the engagement, the company has the right to 
terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever. 
 
                                                                                                                                                                ........................................................................... 
                                                                                                                                                                      ลายมือชื่อผูส้มคัร   Applicant's Signature 

การพจิารณาว่าจา้ง 

RECOMMENDATION  ( ความเห็นเพือ่การตดัสนิใจ) 
1. สมควรจา้ง  ( เลอืกขอ้นี ้กรุณากรอกขอ้ความดา้นลา่ง ) 
2. เห็นควรมีการสมัภาษณอ์ีกครัง้ 
3. เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
4. ไม่เหมาะสมขณะนีแ้ต่ควรเก็บขอ้มลูไวพ้จิารณาต่อไป 
5. ไม่เหมาะสม 

ต าแหน่ง ฝ่าย 
Position  ………………………………………………………………………… Cotton  …………………………………………………………………………. 
สงักดั  วนัเริ่มงาน 
Dept . / Div . …………………………………………………………………… Starting Date ………………………………………………………………….. 
เงินเดือน     :     บาทตอ่เดือน รายไดอ้ื่นๆ ( หากมี ) 
Salary   :  Bath Per Month …………………………………………………….. Other Salary , if any  …………………………………………………………… 
  
  
  

……………………………………………………….. .............................................................................. 
ผูจ้ดัการตน้สงักดั / ผูส้มัภาษณ ์ ฝ่ายบุคคล    

Managing Agency Human Resources  
วนัที่ ................................................................. วนัที่ ......................................................... 

 
 

……………………………………………………… 
กรรมการผูจ้ดัการ 

Managing Director 
วนัที่ .......................................................... 
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