
S.B.S.Engineering Co., Ltd. 
ใบสมัครงาน  

(Application for Employment) 
ตําแหนงงานที่ตองการ1. __________________   2. _________________ 

(Position Applied) 
เงินเดือนที่ตองการ __________   วัน/เดือน/ป ที่สามารถเริ่มงานได __________ 

(Salary Required)                   (Date of Commencement) 
 
สถานภาพในการทํางานในปจจุบัน (Working Status) 

     วางงาน (Available)                                          ทํางานประจํา (Full time) 

     ทํางานช่ัวคราว (Part time)                                 กําลังจบการศึกษา (Being graduated) 

 
เอกสารประกอบการสมัครงาน (Document for employment) 

     สําเนาบัตรประชาชน (ID.)                                         สําเนาทะเบียนบาน (Residence ID.) 

     สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (Tax ID.)          สําเนาบัตรประกันสังคม (Social ID.) 

     ใบรับรองวุฒิการศึกษา (Qualification certificate) 

      อื่นๆ (Other) ระบุ (Detail)    _____________________________________________ 

 
ประวัติสวนตัว (Personal Background) 

ช่ือ-นามสกุล  :  นาย/นาง/นางสาว      _____________________________________________  

Full Name  :  Mr./Mrs./Ms.    _____________________________________________ 
เพศ (Sex)  :              ชาย (Male)                        หญิง (Female) 

วัน/เดือน/ป เกิด   :  __________________      อาย ุ  :  __________  สัญชาติ  :   ___________ 

(Date of birth-DD/MM/YY)                     (Age)                    (Nationality)   
เช้ือชาติ             :  _____________  ศาสนา   :  _____________   นํ้าหนัก  :  _____________   

(Race)                                        (Religion)                             (Weight) 
สวนสูง             :  _____________  จํานวนพ่ีนอง  :  __________  คน 

(Height)                                  (Brothers/Sisters)                 (person) 
ภูมิลําเนาเดิม          ________________________________________________________ 

(Place of birth) 
 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได (Contact Address) 

เลขท่ี   __________  หมูที่   __________  ซอย   __________  ถนน   __________________ 

(Address)               (Moo)                     (Soi)                    (Road)   
แขวง/ตําบล __________  เขต/อําเภอ  __________  จังหวัด  __________ รหัสไปรษณีย  ______ 

(District)                      (Amphur)                   (Province)                 (Postal Code) 
โทรศัพทบาน  __________  โทรศัพทที่ทํางาน _____________ โทรศัพทเคล่ือนที ่ ____________ 

(Home Phone)                  (Work Phone)                          (Mobile Phone) 
เลขท่ีบัตรประชาชน __________________ ออกให ณ.เขต __________ จังหวัด   ____________ 

(ID No.)                                              (Place of issue)               (Province)   
วันที่ออกบัตร (Issue date)  __________  วันที่บัตรหมดอายุ (Expiry date)   _______________ 



 
E-mail _______________________________________________________________  
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขท่ี (Tax ID.)  __________________________________________ 

บัตรประกันสังคมเลขที่ (Social ID.)     __________________________________________ 

สถานะครอบครัว (Marital status) 

     โสด (Single)                      แตงงาน (Married)                     หยา (Divorce)    

     หมาย (Widowed)               แยกกันอยู (Separated) 

ช่ือคูสมรส ________________  อายุ  ______ ป   อาชีพ __________  จํานวนบุตร  ________คน 

(Spouse)                              (Age)        Yrs.  (Occupation)       (Children)             Per. 
ช่ือบิดา     ________________           มีชีวิต          ถึงแกกรรม    อายุ _____ ป  อาชีพ ___________ 
(Father)                                    (Live)   (Pass away)  (Age)    Yrs. (Occupation) 
ช่ือมารดา  ________________            มีชีวิต           ถึงแกกรรม    อายุ _____ ป  อาชีพ ___________ 
(Mother)                                   (Live)   (Pass away)  (Age)    Yrs. (Occupation) 
 
สถานะทางการทหาร (Military Status) 

        ไดรับการยกเวน                       ศึกษาวิชาทหาร                     ผานการเกณฑทหารแลว                 ยังไมผาน 
       (Exempted)          (Completed study)             (Served Military)     (Not served yet) 
 
 

ประวัติการศึกษา (Education Background) 

 
ระดับการศึกษา 

Level 

 
สถาบันการศึกษา 

Name of Institute 

 
สาขาวิชาเอก 

Major 

ปการศึกษา  
คะแนน
เฉล่ีย

G.P.A 

Period 
จาก 

From 

ถึง    
To 

มัธยมปลาย / ปวช. 
High school 

     

อนุปริญญา / ปวส. 
Diploma 

     

ปริญญาตร ี
Bachelor Degree 

     

สูงกวาปริญญาตร ี
Above 

     

 
กิจกรรม / กีฬา / รางวัลระหวางการศึกษา  ___________________________________________ 

(Activity / Award) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติ / ประสบการณทํางาน (เรียงจากปจจุบัน)  Working Experience 

 
บริษัท 

Company 

ระยะงาน    
period 

 
เงินเดือน   

Current salary 

หนาที่ความ
รับผิดชอบ / 
ตําแหนงงาน 

Responsibility 

 
สาเหตุที่ลาออก 
Reason for 

leaving 
จาก 

From 
ถึง 
To 

1.      
2.      
3.      
4.      
การฝกอบรม / สัมมนา  Training / Seminar  ______________________________________ 

 

ทักษะ / ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Skills and Special Abilities) 

ภาษา           
Language 

การพูด         
Speaking 

การอาน         
Reading 

การเขียน         
Writing 

 
ไทย Thai 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

 
อังกฤษ English 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

ภาษาอื่นๆ Other 

ระบุ Detail 

_______________ 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

     ดีมาก  Excellent 

     ดี         Good 

     พอใช  Fair 

 
ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงาน (Office machine working skills) 

     โทรสาร (Fax)                   เครื่องถายเอกสาร (Copier)                   อื่นๆ (Other) 

พิมพดีด                ไทย _______    คํา / นาที                      อังกฤษ   ________ คํา / นาที   
(Typing)      (Thai)          (Word/minute)             (English)          (Word/minute) 
คอมพิวเตอรโปรแกรม           Word         Exel         Outlook         Access          Auto CAD  

(Computer Program)         Power point             PC                 MAC            Smart phone 
 
ตําแหนงงานที่ทานสมัครตองมีเงิน ค้ําประกันจํานวน _________ บาท  
(Can you guarantee your position?)        ไมขัดของ          ขัดของ เพราะ __________________ 

                                                            (Accept)    (Not accept) 
ตําแหนงงานที่ทานสมัครตองมีบุคคลค้ําประกัน  (Can you provide a guarantor?) 
      ไมขัดของ                         ขัดของ เพราะ  _______________________________________ 

    (Accept)                   (Not accept) 
 
 



บุคคลภายนอกที่สามารถสอบถามได (Person outside company could be reference) 

ช่ือ  _____________________  ความสัมพันธ  __________  ตําแหนง  __________________ 

(Name)                                    (Relation)                    (Position) 
 ที่อยู / ที่ทํางาน _______________________ เบอรโทรศพัท  __________________________ 

(Address)                                             (Telephone No.) 
บุคคลภายในบริษัทน้ีที่ทานรูจัก (Officer who you know in this company) 

ช่ือ ______________________ ตําแหนง  _____________ ความสัมพันธ  _______________ 

(Name)                                  (Position)                        (Relation) 
ทานทราบขาวการรับสมัครงานของบริษัทจาก  ________________________________________ 

How did you hear of our vacant positions? 
ทานเคยถูกจับและตองโทษคดีอาญาหรือไม                เคย  (yes)                 ไมเคย ( no) 

Have you ever been arrested and convicted of a crime? 
ทานเคยปวยเปนโรครายแรงหรือไม                          เคย  (yes)                 ไมเคย ( no) 

Have you ever been contracted with a contagious disease? 
ทานสามารถเดินทางไปทํางานในตางจังหวัดในบางครั้งไดหรือไม            ได (yes)            ไมได (no) 

Can you travel up-country if necessary?  
กรุณาแนะนําตัวทานเองใหทางบริษัทไดรูจักทานมากขึ้น  Please give detail to company to know 

you more . ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
   
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจากรอกในใบสมัครน้ี เปนความจริงและสมบูรณทุกประการ หาก
ขอความดังกลาวขางตนเปนความเท็จหรือบิดเบือนความจริง ขาพเจายินดีใหทางบริษัท เลิกจางไดทันที โดย
ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆทั้งสิ้น และยินดีใหบริษัทสอบถามรายละเอียดตางๆไดจากบุคคลหรือหนวยงาน ที่
ขาพเจาไดอางอิงไวในใบสมัครน้ี 

 I hereby certify that all of the above statements are true. I understand that any 
false statement would be sufficient cause for non-employment without any conditions. 

 
 
 
 
 

      …………………………………….. 

ลายมือช่ือผูสมัคร  
(Applicant signature) 



  
 

สําหรับเจาหนาท่ี ( For official only) 
  
_________________________________________________________________________________________   
 
 

การพิจารณาวาจาง 
ตําแหนง  ………………………….… แผนก…………………………..……   
Position                                   Department 
เงินเดือน  ………………………….....     ตอเดือน        
Salary                                                Baht/ month     
วันที่เริ่มงาน …………..………….….  คาใชจายพิเศษ ……………..…………. 

Starting date                       Allowances 
 
 
 ……………………………          ……………………… 
             ฝายทรัพยากรบุคคล                                               ผูอนุมัติ 
 Human resource department                        Authorized signature 

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

       ……………………….. 
                                                                                                                                                   ลายเซ็นผูสมัครงาน  

 Signature of Applicant 
                                                                                          ………../………./……. 


