
 
 

ใบสมัครงาน 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ : ………………………………………………………   ช่ือเลน่……………………………………  

เวลาทํางาน ชัว่คราว                              ประจํา                  

ตําแหน่งท่ีต้องการ   .…………………….…….……………………   เงินเดือน  ………………....  บาท / เดือน 

บญัชีธนาคาร.............................สาขา................................ประเภทบญัชี.........................เลขบญัชี.............................. 

ประวัติส่วนตัว 

ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี …………….. หมูท่ี่ ……..…. ถนน  ............……………....……..... ตําบล/แขวง  …………………….. 

อําเภอ/เขต  ……………………………………. จงัหวดั  ...…………...........…..........   รหสัไปรษณีย์  …………………..

โทรศพัท์  ………........………...............…...……มือถือ  ....................................... อีเมล์…………………………… 

ID Line   ………........………...............…..…Facebook  ...................................Instragam…………………………… 

  อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง       บ้านเช่า     หอพกั 
   
วนั เดือน ปีเกิด ................…………................ อาย ุ……................... ปี   เชือ้ชาต ิ ………………...............

สญัชาต ิ ……………………………................  ศาสนา ………………….................... 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…......................   บตัรหมดอายุ  ...……………..............   

สว่นสงู .................... ซม.    นํา้หนกั ................... กก. 

ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนั  

เพศ   ชาย   หญิง 

 

ประวัติครอบครัว 

บดิา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
 
มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 

ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานท่ีทํางาน ……………….……… ตําแหน่ง ……………….………… 

มีบตุร …………. คน 

มีพ่ีน้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน      ชาย ............. คน     หญิง ............. คน  เป็นบตุรคนท่ี ............... 
 

ช่ือ -นามสกุล 
 

อาย ุ(ปี)  
 

อาชีพ  
 

   

   

   

   



 

การศึกษา 

ระดบัการศกึษา  สถาบนัการศกึษา สาขาวชิ  ตัง้แต่ ถึง 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    

ปวช.     

ปวท. / ปวส.     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

อ่ืนๆ     

 

รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลําดับก่อน-หลัง 

สถานท่ีทํางาน ระยะเวลา (ปี)  ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน คา่จ้าง เหตท่ีุออก 

เร่ิม  ถึง 

       

       

       

       

 

ภาษา  

ภาษา 
พดู  เขียน) อ่าน  

ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ 

ภาษาไทย            

ภาษาองักฤษ            

อ่ืนๆ (Other)          

 

ความสามารถพิเศษ 

พมิพ์ดีด       :    ไมไ่ด้  ได้                        ไทย ............ คํา/นาที               องักฤษ............ คํา/นาที 
 

คอมพวิเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
                                                                                ……………………………………………………………… 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัข่ีเลขท่ี ………………………………………..… 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้สํานกังาน ………………………………………………………………………… 

งานอดเิรก    : ระบ ุ …………………………………………………………….………………………………... 

กีฬาท่ีชอบ    : ระบ ุ ……………………………………………………………………………………….……... 

ความรู้พเิศษ  : ระบ ุ ……………………………………………………………………………………….……… 

อ่ืนๆ              : ระบ ุ……………………………………………………………………………………………... 

 

สามารถไปปฏิบตังิานตา่งจงัหวดั ไมไ่ด้  ได้  อ่ืนๆ ระบ ุ….............................................. 



 

กรณีฉกุเฉินบคุคลท่ีตดิตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกุล ……............................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร .......................... 

ท่ีอยู่ ......................................................................................................................... โทร. ..................................…... 

ทราบขา่วการรับสมคัรจาก  ......................................................................................................................................... 

ท่านเคยป่วยเป็นโรคประจําตวัมาก่อนหรือไม่?    เคย   ไมเ่คย 

ถ้าเคยโปรดระบช่ืุอโรคและยาท่ีแพ้  .................................................................................................................... 

ท่านเคยสมคัรงานกบับริษัทฯ นีม้าก่อนหรือไม่   เคย      ไมเ่คย  

 

กรุณาแนะนําตวัท่านเอง เพ่ือให้บริษัทรู้จกัตวัท่านดีขึน้ 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

เป้าหมายระยะแรกในการทํางานท่ี บริษัทบางกอกแอพพารเรลจํากัดและเป้าหมายสงูสดุของชีวติ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ท่านชอบทํางานคนเดียวหรือทํางานเป็นทีม ทําไม ช่วยอธิบายเหตผุล 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่านเคยประสบความสําเร็จอะไรมาบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เหตผุลท่ีท่านคดิวา่ท่านเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีสมคัร 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่านมีโครงการจะศกึษาตอ่หรือไม ่ 

         ศกึษาตอ่              ไมศ่กึษาตอ่   

  ถ้ามี จะศกึษาในสาขา  …………………………. เม่ือไร.................................... 

 

 ท่านเคย ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานไหม  

         เคย                   ไมเ่คย     ถ้าเคย เป็นหวัหน้าเร่ือง.................................................................................. 

 

 

 

 



หากสํานกังานฯ มีความประสงค์จะจ้างเข้าทํางาน ท่านสามารถเข้าปฏิบตังิานภายในวนัท่ี …………เดือน …………….. 

 

ปัจจบุนัท่านเป็นสมาชิกชมรม หรือสมาคมใด 

…………………………………………………………………………………… 

 

โปรดแสดงความคดิเห็น เพราะเหตใุดท่านจึงสมคัรเข้าทํางานกบับริษัทบางกอกแอพพาเรล จํากดั  

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

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

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

             กรณีหากท่านจะมีความประสงค์ท่ีจะเลกิการทํางานต้องแจ้งลว่งหน้า 1 เดือนลว่งหน้าแก่ทางบริษัทก่อน ม ิ

เช่นนัน้ทางบริษัทมีสิทธ์ิท่ีจะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

              

              ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักล่าวทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลงัจากบริษัทจ้างเข้ามา

ทํางานแล้วปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีให้ไว้ไมเ่ป็นความจริง บริษัทฯ มีสทิธ์ิ

ท่ีจะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
.  

       

 

  …………………………………….. 

      ………./………../……… 

          ลายมือช่ือผู้สมคัร  
 
 

 

เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร  (รับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั)  

o -  สําเนาบตัรประชาชน  2 ชดุ 

o -  สําเนาทะเบียนบ้าน  2 ชดุ 

o -  สําเนาหนงัสือรับรองการศกึษาหรือ ฉบบัสมบรูณ์ (ตัง้แตว่ฒุิปริญญาตรี ถึง วฒุิการศกึษาสงูสดุ) 

o -  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้  จํานวน 6 รูป  

o –  เอกสารตรวจสขุภาพ (ต้องสง่ภายใน 90 วนัหลงัจากทํางานแล้ว) 

o –  สําเนาการรับรองการทํางาน (ต้องสง่ภายใน 30 วนัหลงัจากทํางานแล้ว) 

o     หมายเหต ุเอกสารไมค่รบ................................................................................................................. 

พนกังาน ........................................                  ผู้สมัภาษณ์............................................................. 

…………./………./……….    ………./………../……… 

 

 

 

 

 

 



เอกสารท่ีใช้ในการตกลงว่าจ้างทํางาน (ชัว่คราว) 

o ใบสมคัรงาน 

o สญัญาตกลงเงินเดือน 

o สญัญากฎระเบียบการทํางาน 2 ชดุ 

o สญัญาวา่จ้างชัว่คราว 

o สญัญาเงินประกนัความเสียหายและผู้ คํา้ประกนัการทํางาน 

o สญัญาชดุพนกังาน 

o  หมายเหต ุเอกสารไมค่รบ.................................................................................................... 

ลายเซ็นผู้สมคัรงาน ........................................                  ผู้สมัภาษณ์..................................................... 

…………./………./……….    ………./………../……… 

 

เอกสารท่ีใช้ในการตกลงว่าจ้างทํางาน (ประจํา) 

o สญัญาตกลงเงินเดือน 

o สญัญาวา่จ้างประจํา (เม่ือพนกังานผา่นการทดลองงาน) 

o สญัญาเงินประกนัความเสียหายและผู้ คํา้ประกนัการทํางาน 

o หมายเหต ุเอกสารไมค่รบ.................................................................................................... 

พนกังาน ........................................                  ผู้สมัภาษณ์............................................................. 

…………./………./……….    ………./………../……… 

 

 

การพิจารณาว่าจ้าง 

ตําแหน่ง  ………………………….… แผนก…………………………..…… เงินเดือน …………………………  ตอ่เดือน        

วนัท่ีเร่ิมงาน …………..………….….  คา่ใช้จ่ายพเิศษ ……………..………. 

 

 

 ……………………………    ……………………… 

     ฝ่ายทรัพยากรบคุคล              ผู้อนมุตั ิ

 …………./………./……….    ………./………../……… 

 

                   ………………………..    ……………………….. 

        หวัหน้าสายงาน     ลายเซ็นผู้สมคัรงาน 

                   ………../………./……..    ………../………./…….. 
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