
บริษัท เอส บี พ.ี ทมิเบอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
ใบสมคัรงาน 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
 

ต าแหน่งท่ีสมคัร................................................................   เงินเดือนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ............................... 
Position Minnimum Starting Salary Desired 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................  นามสกลุ........................................................ 

Name Mr./Mrs./Miss.......................................................... Last name....................................................... 
เช้ือชาติ...................................  สญัชาติ........................................  ศาสนา................................................. 
Race Nationality religion 
วนัเดือนปีเกิด....................................  อาย.ุ..............  น ้าหนกั.......................  ส่วนสูง............................... 
Date of Brith    Age   Weight Height 
บตัรประชาชนเลขท่ี...................................................  ออกให ้ณ............................................................... 
Indentification No. Issued at 
วนัท่ีออกบตัร.............................................................. วนัหมดอาย.ุ.......................................................... 
Issued Date Expired Date 
บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีเลขท่ี..........................................  บตัรประกนัสงัคมเลขท่ี................................... 
Income Tax Card No.  Social Security Card No.  
ท่ีอยูปั่จจุบนั.............................................................................................................................................................................................................. 
Present Address 
รหสัไปรษณีย.์..................................  โทรศพัท.์....................................  โทรศพัทมื์อถือ................................... E-Mail………………………… 
ID. Code    Telephone   Mobile Telephone 
ท่ีพกัอาศยั  ของตนเอง  เช่า  ของบิดามารดา  หอพกั  อ่ืน ๆ.................................................. 
Accommodation Your own   Rental House Parent’s House Dormitory Others 
กรณีเร่งด่วน บุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้  In case of emergency, please notify: 
ช่ือ-นามสกลุ..............................................ท่ีอยู.่...................................................โทรศพัท.์................................ความสมัพนัธ์.............................. 
First Name – Last Name  Address   Telephone    Relationship 
การรับราชการทหาร  Malitary Service 
ท่านผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้หรือยงั Have you completed you national service? 
  ผา่นเกณฑท์หารแลว้  ยงัไม่ผา่นการเกณฑ ์  ถึงก าหนดเม่ือ........................  ไดรั้บการยกเวน้เพราะ.............................. 
 Yes NO Specify When? Exempted Specify reason 
สถานภาพการสมรส  โสด   แต่งงาน   หมา้ย      หยา่ 
Marital Status Single Married   Widowed  Divorced 
ถา้สมรสแลว้คู่สมรสมีรายไดห้รือไม่    ไม่มี    มี  รายไดต้่อเดือน.......................................................... 
If married, does the spouse earn income?    No Have  Have Income Per Month 
จ านวนบุตร.................... คน    วนัเดือนปีเกิด คนแรก พ.ศ...........................  คนท่ีสอง พ.ศ...............................  คนท่ีสาม พ.ศ............................ 
Number of Children Date of Birth  First second Third 
 

รายละเอียดครอบครัว 
Family Detail 

ช่ือ-นามสกลุ 
First Name-Last Name 

อาย ุ
Age 

อาชีพ/ต าแหน่ง 
Occupation / Position 

ท่ีอยู/่ท่ีท างาน 
Address / Office 

โทรศพัท ์
Telophone 

 

ภรรยา/สามี Wife/Husband  
บิดาFather 
 มารดา Mother 
พี่นอ้ง.................... คน 
Brother / Sister 
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รูปถ่าย 
Photo 



ประวตักิารศึกษา Educational Background 
ประเภทการศึกษา 

Education 
ตั้งแต ่
From 

ถึง 
To 

ช่ือสถานศึกษา 
Institute Name 

วฒิุ / สาขาท่ีไดรั้บ 
Certificate/Diploma/Degree 

คะแนน 
Average Grade 

 

ประถมศึกษา  Primary School 
มธัยมตน้  Junior High School 
มธัยมปลาย  High School 
อาชีวศึกษา  Comercial/Vocational 
มหาวทิยาลยั University 
อ่ืน ๆ  (Other) 
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การฝึกอบรม Training 
หวัขอ้ / หลกัสูตร 
Subject / Course 

สถาบนัฝึกอบรม 
Institute 

วฒิุท่ีไดรั้บ 
Certificate Received 

ระยะเวลา 
Duration 

 

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

ความรู้ด้านภาษา Language Knowledge  (โปรดระบุ  Specify:พอใช ้Fair / ดี Good / ดีมาก Excellent) 

ภาษา Language พดู Speak อ่าน Read เขียน  Write ภาษาทอ้งถ่ิน Dialect, If any 
 

องักฤษ English 
จีน Chines 
ญ่ีปุ่น Japanish 
อ่ืนๆ (Other) 
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ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์................................................................................................................................................................................ 
Computer Abilities 
ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................................................... 
Any other Abilities 
สามารถ    พิมพดี์ดไทย..............ค า/นาที       พิมพดี์ดองักฤษ................ค า/นาที        เคร่ืองใชส้ านกังานอ่ืน ๆ ...................................................... 
   Thai Typing   W/P.M.   English Typing W/P.M.  Other Office Equipment 
งานอดิเรก กีฬาและกิจกรรมท่ีสนใจ........................................................................................................................................................................ 
Present hobbies, sports, activities 
ท่านเคยเจ็บป่วยหนกัและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
Have you ever been seriously ill or contracted with contagious disease? Yes No 
ถา้เคยโปรดระบุช่ือโรค (If Yes, Explain fully)........................................................................................................................................................ 
ท่านมีรถยนต ์/ รถจกัรยานยนตท่ี์สามารถน ามาใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ ไดห้รือไม่  Do you have a car/ motorcycle available for company 
business? 
  รถยนต ์ ทะเบียน...............................................   รถจกัรยานยนต ์ ทะเบียน............................................... 
 Car         License No.  Motercycle             License No. 
 ท่านมีใบอนุญาตขบัข่ีหรือไม่  ไม่มี  มี       ประเภท / เลขท่ี........................................................ 
Do you hold a driving license? No Yes   

 



ประวตักิารท างาน Present / Previous Employment 
 

ช่ือสถานประกอบการในปัจจุบนัหรือคร้ังสุดทา้ย 
Present Company…………………………………………………… 

 

ท่ีอยู ่และ โทรศพัท ์ Address and Telephone No. 
………………………………………………………………………. 

 

ระยะเวลาจาก / ถึง 
Started Position 

………………………………… 

 

เงินเดือนเร่ิมตน้ 
Starting Salary 

……………………………….. 

 

เงินเดือนปัจจุบนั 
Present Salary 

……………………………….. 

 

ช่ือและต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา 
Name / Position of Superior 

……………………………….. 
 

ต าแหน่งเร่ิมตน้  Started Position 
…………………………………………….. 

 

ต าแหน่งสุดทา้ย  Present Position 
…………………………………………….. 

 

เหตุท่ีลาออก  Reason for Leaving 
…………………………………………….. 

 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสงัเขป Brief Career / Accountability 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ท่านยนิยอมใหต้รวจสอบประวติัของท่านจากนายจา้งเดิมหรือไม่    ยนิยอม       ไม่ยนิยอม    เพราะ.......................................................... 
Do you agree to let the company to refer you present employment? Yes   No   Because 
 
ท่านเคยไดรั้บการฟ้องร้อง ตอ้งโทษ หรือ มีคดีความต่างๆหรือไม่  มี       ไม่มี    หากมี ใหแ้จง้รายละเอียดของคดี..................................... 
............................................................................................................ .....................................................................................................................  
 

ประวตักิารท างานก่อนคร้ังสุดท้าย Prior Company 

ตั้งแต ่
From Date 

ถึง 
To Date 

บริษทั 
Company 

ต าแหน่ง 
Position 

เงินเดือน 
Salary 

รายไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ 
Allowances 

สาเหตุท่ีออก 
Reason for Leaving 
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............................ 
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สาเหตุท่ีท่านอยากเปล่ียนงาน ……………………………………………………………………………………………………………………. 
What are the reasons to change your work  ? 
ท่านจะมาเร่ิมงานกบับริษทั ไดเ้ม่ือไรถา้มีต าแหน่ง................................................................................................................................................ 
When can you start work with us, if employed? 
ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองคก์ารอาชีพอะไร และมีต าแหน่งอะไร 
What association or professional organization are you a member of and what position do you hold? 
1).............................................................................................................................................................................................................................. 

2).............................................................................................................................................................................................................................. 

ท่านเคยสมคัรงานกบับริษทัฯ น้ีมาก่อนหรือไม่  เคย  ไม่เคย  ถา้เคย เม่ือไร.............................. 
Have you ever applied for employment with us before Yes No If yes, When? 
โปรดระบุช่ือญาติ/เพ่ือนท่ีท างานอยูใ่นบริษทัฯ ซ่ึงท่านรู้จกัดี................................................................................................................................. 
Give the names of relatives / friend, working with us known to you 
โปรดระบุช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์และอาชีพของผูท่ี้อา้งถึง 3 ท่าน (ซ่ึงไม่ใช่ญาติ หรือนายจา้งเดิม) ท่ีรู้จกัคุน้เคยกบัตวัท่านดี 
List names, addresses, telephone and occupation of 3 references (other than relatives or former employers) who know you 
1).............................................................................................................................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................................................................................................................. 
3).............................................................................................................................................................................................................................. 



โปรดระบุแผนทีก่ารเดนิทางไปยงัทีอ่ยู่ปัจจุบันทีท่่านพกัอาศัยอยู่ โดยสังเขป 
Please give me a map to go to your home 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ หลงัจากบริษทัจา้งเขา้มาท างานแลว้ปรากฏวา่
ขอ้ความในใบสมคัรงาน เอกสารต่างๆ  ท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไ้วไ้ม่เป็นความจริง บริษทัฯ มีสิทธ์ิจะเลิกจา้งขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง
จ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 Certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement., the company has 
the right to terminate my employment without any compensation or severance pay so ever 
 
 
 …………………………………….. วนัที............/........................../............  
 ลายมือช่ือผูส้มคัร Application’s Signature 
 


