
IMPORTANT : READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING OUT APPLICATION :

ALL requested information must be finished. The information you give will be used to determine your qualifications for 

employment. It is IMPORTANT that you answer all questions on your application completely and accurately ; failure to 

do so may delay its consideration and could mean loss of employment opportunities. If an item does not apply to you, 

or if there is no information to be given, please write " N/A " for not applicable. Applicants that are able to write English

 or Chinese, should complete the application in English or Chinese.  รหสัพนกังาน.....................................

โปรดทราบ :  จงอ่านค าแนะน าต่อไปน้ีให้ดีก่อนกรอกใบสมคัร ตอ้งตอบค าถามทุกขอ้ ขอ้มูลท่ีให้เก่ียวกบัคุณสมบติัของท่านจะมีส่วนช่วยให้ไดรั้บการพิจารณาวา่จา้ง

ฉะนั้น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท่านจะตอ้งตอบค าถามทุกขอ้ให้สมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุด มิฉะนั้น จะท าให้การพิจารณาใบสมคัรของท่านล่าชา้ หรือพลาดโอกาสท่ีจะไดง้าน

หากมีค  าถามขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัท่าน หรือท่านไม่มีค  าตอบ โปรดเขียนค าวา่ "N/A"    ลงไปส าหรับขอ้นั้น ส าหรับผูท่ี้เขียนภาษาองักฤษ หรือภาษาจีนได้

 โปรดกรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษาจีน

วนัท่ีเขียนใบสมคัร    :   สมคัรตาํแหน่ง   :
Date of Application  : …..................................…………………..................         Position Applied For   : ……………………………….....................................................

เงินเดือนท่ีคาดหวงั    :     บาท/เดือน         วนัที�พร้อมเริ�มงาน    :
Expect  Salary  Pay / Month : …………………………….…..........… Baht Date To Starting      : …………………………………….……….......................………

ช่ือ-นามสกลุ ภาษาไทย ( นาย/นาง/น.ส.)……………......…………..………………………ช่ือเลน่………………………...  ส่วนสูง        นํ�าหนกั
Name and Surname in English ( Mr./Mrs./Miss )…………………………….......................Nickname………………….…. Height……………… Weight…...................

วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ สถานที�เกดิ สัญชาติ ศาสนา 

Date of Birth …………………...........  Age …………..........… Place of birth……………………  Nationality ………........………..  Religion..........................................

วนัออกบตัร วนัหมดอายุ
ID Card No. ……………………………………………………............. Issued Date ………………………………… Expired Date….………..................……….……
ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน
Register Address  .........…….…….………………………………………………………………………………………………………...………………….…...........….…
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดตอ่ได้
Present Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
พกัอยูก่บั อ่ืน ๆ  Others…………….....................................

Staying with
บิดา มารดา / Parents
บา้นของตนเอง / Own Home

บา้นเช่า / Rented
บา้นญาติ / เพ่ือน Relatives / Friends

หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น  หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ
Home Phone ………………………................................   Office Phone  ……………………………........ Mobile Phone  …………………….…………………….....…
สถานภาพการสมรส โสด / Single แยกกนัอยู ่/ Separated
Marriage Status สมรส / Married 

หยา่ / Divorced

จดทะเบียน / Registered
ไมไ่ดจ้ดทะเบียน / Non-Registered    

หมา้ย / Widowed

ช่ือสามี/ภรรยา
Spouse's Name………………………………

 ที�ทาํงานของสามี/ภรรยา
  Spouse Company's Name……………………………………………………………………………......................………

นามสกุลเดิมภรรยา  ต  าแหน่งท่ีสามี/ภรรยาท าอยู่
Maiden Name……………………………….  Position ………………………………………..............

หมายเลขโทรศพัทข์องสามี/ภรรยา
 Phone Numbe......................................................................

1. ท่านทราบข่าวการรับสมคัรงานจาก Where have you heared the employment from ? ........................................................................................................

2. บุคคลท่ีแนะนํามา  คือ  Recommendation by whom ..........................................................................................................................................................

1. ประวตัิส่วนตัว     PERSONAL  DATA

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ใบสมัครงาน
PHOTO

รูปถ่าย  1 รูป
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เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน



จ านวนบุตร No. of Children……………................. หญิง / Female….…...........................คน ชาย / Male ……..........................……คน

ช่ือบุตร & อาย ุ& ก าลงัเรียนอยูช่ั้น &โรงเรียน Children's Name & Ages & Studying & School
1…………………………………….………….อาย…ุ………ปี     กาํลงัเรียนอยูช่ั�น…………………............…..โรงเรียน…………………………..........…..........………

2…………………………………….………….อาย…ุ………ปี     กาํลงัเรียนอยูช่ั�น…………………............…..โรงเรียน……………………………………................…

ช่ือบิดา อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม
Father's Name………………………………………………Age……………………. Occupation……………………. Survive Dead
ช่ือมารดา อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม
Mother's Name……….…….……………………………….Age……………………. Occupation……………………. Survive Dead

อายุ
Age

เกรดคะแนน
Grade ถึง / To

3. การอบรม / สัมมนา  TRAINING / SEMINAR

จาก / From      ถึง / To

4. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  LANGUAGES  ABILITY
 ความเขา้ใจ Understanding ดี Fluent พอใช ้Fair ไม่ดี Poor
 การพดู Speaking ดี Fluent พอใช ้Fair ไม่ดี Poor
 การอ่าน Reading ดี Fluent ไม่ดี Poor
 การเขียน Writing ดี Fluent

พอใช ้Fair
ไม่ดี Poor

 ความเขา้ใจ Understanding ดี Fluent
พอใช ้Fair

ไม่ดี Poor

ภาษาอ่ืน ๆ ระบุ Others 

………………………………..

 การพดู Speaking ดี Fluent ไม่ดี Poor
 การอ่าน Reading ดี Fluent พอใช้ Fair ไม่ดี Poor
 การเขียน Writing ดี Fluent พอใช ้Fair ไม่ดี Poor

ระยะเวลา จดัโดยสถาบนั / บริษทั 

Arranged by / CompanyCourse

ภาษาองักฤษ English

จ ำนวนพี�นอ้งรวมทั�งตวัท่าน    No. of  Brothers & Sisters Include Applicant  :  ............................................. คน

คนท่ี
 No.

1
2
3

ช่ือ - นามสกุล อาชีพ / ต าแหน่ง
Name - Surname

สถานท่ี และเบอร์โทรศพัท ์

Office and Telephone Number Occuption / Position

4
5

 การศึกษา
Level

ประถมศึกษา

2. การศึกษา   EDUCATION
สถานศึกษา / ที�ตั้ง วฒิุ สาขา ปีการศึกษา
Institute / Location Graduated Major จาก / From

มหาวิทยาลยั
University
อ่ืน ๆ
Other

หลกัสูตร

Primary
มธัยมศึกษา
Secondary
อาชีวศึกษา
Vocational
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3…………………………………….………….อาย…ุ………ปี     กาํลงัเรียนอย่ชูั�น…………………............…..โรงเรียน……………………………………...............…

4…………………………………….………….อาย…ุ………ปี     กาํลงัเรียนอย่ชูั�น…………………............…..โรงเรียน……………………………………...............…

5…………………………………….………….อาย…ุ………ปี     กาํลงัเรียนอย่ชูั�น…………………............…..โรงเรียน……………………………………...............…

พอใช ้Fair

พอใช้ Fair



5. ประวตัิการท างาน ( เร่ิมจำกปัจจุบนัแลว้ยอ้นหลงัไป )  WORKING  EXPERIENCE ( Start with your present position and work back )

 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary   ตําแหน่งเร่ิมตน้ / Starting Position 

……………………………………………………………….……....….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary   ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

…………………………………………………………………….....….
  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

………………………………....….
  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ / Job Description 

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

ช่ือบริษทั / Office's Name 

……………………………………………...........…..…
ท่ีตั�ง/ Address 
…………………………………………………......…... 

……………………………………………………….....
……………………………………………………...….. 
โทรศพัท์ / Telephone…………………....................…..

วัน / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working
ตั�งแต่ / From………..….……………............….…....…
ถึง / To…………………………………….....................

………………………………....….
………………………………….....

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

   เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

……………………………………………………………………….......

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment : ...........…..…….…………..……………………….....……….…...……………..……………….……………………………..…
 .….........…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…  
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........….……

 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary   ตําแหน่งเร่ิมตน้ / Starting Position 

………………………………………………………………….....…….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary   ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

………………………………………………………………......……….
  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

………………………………....….

  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ  / Job Description 

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

ช่ือบริษทั / Office's Name 

……………………………………………...........……
ท่ีต้งั / Address 
………………………………………………......…… 

………………………………………………………..
……………………………………………………….. 
โทรศพัท์ / Telephone………………………………… 

วนั / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working
ตั�งแต ่/ From………..….………………………..........

ถึง / To………………………………………..........…

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

     เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

……………………………………………………………………......….

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment :    ……….…………..………………............……….....……….…...……………..………………………………………………
 .........……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………  
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…

 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary   ตําแหน่งเร่ิมตน้/  Starting Position 

……………………………………………………………………......….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary   ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

…………………………………………………………………......…….
  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

………………………………...….
  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ / Job Description 

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

ช่ือบริษทั / Office's Name 

………………………………………………..............…
ท่ีตั�ง / Address 
………………………………………………....…..........

…………………………………………………........…..
…………………………………………………....…….. 
โทรศพัท ์/ Telephone…………………………...……… 

วนั / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working
ตั�งแต ่/ From………..….……………………..............…
ถึง / To………………………………………..............…

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

     เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

…………………………………………………………………….......….

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment :  ……….…………..……......………………….....……….…...……………..………………………………………................…
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…  
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…  
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary   ตําแหน่งเร่ิมตน้ / Starting Position 

……………………………………………………………………….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary   ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

……………………………………………………………………….

  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

………………………………….

………………………………….

………………………………….

  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ / Job Description 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………….

ช่ือบริษทั / Office's Name 

…………………………………………………

ที�ต ั�ง / Address 

…………………………………………………… 

………………………………………………………..

……………………………………………………….. 

โทรศพัท ์/ Telephone………………………………… 

วนั / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working

ตั�งแต ่/ From………..….………………………

ถึง / To………………………………………… ………………………………….

  เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

……………………………………………………………………….

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment :……….…………..……………………….....……….…...……………..……………………….................………………………
 ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………  
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………  
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………

 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary   ตําแหน่งเร่ิมตน้ / Starting Position 

……………………………………………………………………….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary   ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

……………………………………………………………………….

  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

………………………………….

………………………………….

………………………………….

  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ / Job Description 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………….

ช่ือบริษทั / Office's Name 

…………………………………………………
ท่ีตั�ง / Address 

…………………………………………………… 

………………………………………………………..

……………………………………………………….. 

โทรศพัท ์/ Telephone………………………………… 

วนั / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working

ตั�งแต่ / From………..….………………………

ถึง / To………………………………………… ………………………………….

  เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

……………………………………………………………………….

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment :  ……….…………..……………………….............……….…...……………..............………………………………………...…
 ……............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…  
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……

 เงินเดือนเร่ิมตน้ / Starting Salary

……………………………………………………………......………….
 เงินเดือนสุดทา้ย / Final Salary

 ตําแหน่งเริ�มตน้ / Starting Position  

 ตําแหน่งสุดทา้ย / Final Position 

……………………………………………………………………......….

  เงินไดอ่ื้น ๆ / Allowance 

……………………………….…...

  ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ / Job Description 

……………………………………………………………………......….

……………………………………………………………………......….

……………………………………………………………………......….

ช่ือบริษทั / Office's Name 

…………………………………………..........………

ท่ีตั�ง / Address 

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

…………………………………................….………..

…………………………………………………….….. 

โทรศพัท ์/ Telephone………………………………… 

วนั / เดือน / ปี ท่ีเร่ิมงาน Start Working

ตั�งแต ่/ From………..….……………………...........…

ถึง / To………………………………………...........…

………………………………...….

………………………………...….

……………………………...…….

………………………………...….

  เหตุผลท่ีลาออก / Reason of  Resignation 

………………………………………………………………......……….

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูส้มัภาษณ์ Comment :  ……….…………..……………………….....……….…...……………..…………………….............………………………..…
 .........……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………………………  
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………

……………………………………

5. ประวตัิการท างาน (ต่อ)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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6. ความสามารถพิเศษ  SPECIAL  ABILITY
พิมพดี์ด / Typing Speed
ไทย Thai……….…ค า / นาที Words / Minute 

องักฤษ English…..…ค า / นาที Words / Minute

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer 
……………………………………… 

………………………………………

อินเตอร์เนต Internet      
อีเมล ์E-Mail
 อ่ืน ๆ Others…………..

7. เร่ืองอืน่ ๆ   OTHERS
1. สถานภาพทางทหาร / Military  Status

เกณฑแ์ลว้ / Served  ยงัไมไ่ดเ้กณฑ ์/ Not yet ไดรั้บการยกเวน้เพราะ Exempted………………………………...............
รับราชการทหารแลว้ เม่ือ พ.ศ. Pass military service when B.E………………………………………………................................................................................

2. การอุปสมบท  / Monkhood อุปสมบทแลว้ / Pass entering monkhood ยงัไมอุ่ปสมบท / Don't pass entering monkhood

3. ขบัรถยนต์  / Private owned vehicle
ได ้ / Yes มีใบอนุญาตขบัข่ีเลขท่ี Driver's Licenes………................……………………….….
ไมไ่ด ้ / No ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี None

4. ขบัรถจกัรยานยนต์ / Private owned motorcycle ได้  / Yes มีใบอนุญาตขบัข่ีเลขท่ี Driver's Licenes……………….......................…................…
ไมไ่ด ้ / No ไม่มีใบอนุญาตขบัข่ี None

5. ปัจจุบนัทา่นมีประกนัสงัคมหรือไม ่?

.ทา่นประสงคจ์ะเปล่ียน รพ.ใหมห่รือไม่ ?           ไม่เปลี�ยน           ต ้องการเปลี�ยน ดงันี�    (1)............................................................ (2)........................................................

6. เคย  ไม่เคยทา่นเคยถกูใหอ้อกจากงานเน่ืองจากความประพฤติหรือการปฏิบติังานไมเ่ป็นท่ีพอใจของนายจา้งหรือไม ่?
Have you ever been discharged from employment because your conduct or work was not satisfactory ?

Yes.           No.

 ถา้เคย, โปรดระบุ If yes, please specify……….....................................…………………………………………………………...............................................…......…

7. มี  ไม่มีทา่นมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัร่างกาย   โรคเรื�อรัง   โรคประจําตวั   หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงพิการหรือไม ่?
Have you any physical handicaps, chronic diseases, or other disabilities ? Yes.          No.

 ถา้มี ,โปรดระบุ If yes, please specify………………………....................................................…………………………………………………………………………

8.  ไม่เคยทา่นเคยถกูฟ้องร้องในคดีแพง่หรือคดีอาญาหรือไม ่? Have you ever been sued in a civil or criminal case or not? เคย 

ถา้เคย, โปรดระบุ If yes, please specify……………………………………………………………………………………… Yes.          No.

9. ทา่นจะยนิดีใหเ้ราสอบถามไปยงับริษทัฯ ท่ีทา่นทํางานอยูใ่นขณะนี�และในอดีตเก่ียวกบัคุณสมบติัและนิสยัใจคอของทา่นหรือไม ่? ยนิดี / Yes.
May inquiry be made of your present and previous employers regarding your qualifications and character ? ไม่ยนิดี / No.

11. ทา่นอยูร่ะหวา่งการตั�งครรภห์รือไม ่? ใช่  / Yes. ไม่ใช่ / No.

8. กรณเีกดิเหตุฉุกเฉินสามารถตดิต่อได้ที�  EMERGENCY  CONTACT

9. บุคคลที�สามารถอ้างองิ หรือ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัท่านทีไ่ม่ใช่ญาติ
DO YOU HAVE PERSON TO BE REFERENCE NOT YOUR RELATIVES ?

ช่ือ - นามสกลุ / สถานท่ีติดตอ่ / เบอร์โทรศพัท์
Name - Surname……………………………...………........Place to Contact………………………………………………............…...Telephone No...………...........……
ช่ือ - นามสกลุ / สถานท่ีติดตอ่ / เบอร์โทรศพัท์
Name - Surname……………………………………...........Place to Contact………………………………………………............…..Telephone  No..…..............…......…
ท่านมีญาติหรือคนรู้จกัในบริษทัน้ีหรือไม่  Do you have any relation to know anyone in this company ? 

.ชื�อ.......................................………………………...................................…… เก่ียวขอ้งเป็น Relation…………….……...................................................…………………
มี / Yes                    ไมมี่ / No.

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีให้ไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริง และถูกตอ้งครบถว้น หากขอ้ความท่ีตอบตอนใดไม่จริง หรือเป็นความเทจ็
ให้บริษทัฯ ถือเป็นเหตุเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที

The statements made by me in this application are true, complete and correct. A false statement or dishonest answer to any questions
may be grounds for my immediate discharge from employment with the Company.

ลงช่ือผูส้มคัร  Signature of Applicant…......……………………………….……

วนัท่ีสมคัร date of Application...................................................

 มี           ไม่เคยมี  ใชสิ้ทธิ�ประกนัสงัคมกบัโรงพยาบาล...................................................ขาดส่ง .......................... เดือน

 ตอ้งการเลือกใชสิ้ทธิ�รพ.ประกนัสงัคม ดงันี�  อนัดบั (1)...................................................................................  อนัดบั (2).......................................................................... .....
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ชื�อ - นามสกลุ / สถานที�ติดต่อ / เบอร์โทรศพัท์

Name - Surname.................................................................Place to Contact...........................................................................................Telephone No...................................

   ท่านสูบบุหรี�หรือไม่ ?    ใช่ / Yes.            ไม่ใช่ / No.10.            ท่านดื�มแอลกอฮอลห์รือไม่ ?                  ใช่ / Yes.                 ไม่ใช่ / No.           



วนัท่ี : _______________________________________    
Date 

ช่ือ-สกลุ ผูส้มคัรงาน :  ________________________________________________________________________________________________________________ 

Applicant 
หน่วยงาน: _____________________________________________ต าแหน่งงานท่ีบรรจุ :  __________________________________________________ 

Position for which considered
วนัท่ีเร่ิมจา้งงาน :  _______________________________________________ 

Date of  Employment
อตัราเงินเดือนเดือนละ : ___________________________________บาท
Salary/Month

ผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีใหเ้พิ่มเติม :        Other Conditions           

ค่าน ้ามนั : Gasoline________________________________ บาท/เดือน

Department 
บงัคบับญัชาโดย :  _______________________________________ 

Report to
อตัราค่าแรงวนัละ : __________________________________ บาท 

Wage/Day
สินทรัพยท่ี์ตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน :
Asset for Work

ค่าโทรศพัท ์: Telephone_____________________________บาท/เดือน โทรศพัทมื์อถือ+ซิม : Mobile Phone+Sim Card
ค่าต  าแหน่ง : Position_______________________________บาท/เดือน คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ :  Notebook Computer
ค่าภาษา : Language________________________________ บาท/เดือน คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ :  Desktop Computer
ค่าวิชาชีพ : Professional_____________________________บาท/เดือน อ่ืนๆ : Other ______________________
อ่ืน ๆ : Other______________________________________บาท/เดือน ________________________________

การยนิยอมให้หกัเงินเดือนเพ่ือประกนัความเสียหาย :    Deduct Salary for Damage

เดือนละ : Per month________________________________ บาท/เดือน เป็นเงินจ านวน : Amont_______________________________บาท

ระยะเวลาทดลองงาน : _____________________________________วนั วนัท่ีครบทดลองงาน : ______________________________________________
Probation Term Date of Probation Term

เม่ือผา่นทดลองงาน :         ไม่ปรับเงินเดือน 

Pass of Probation   Don't Salary Increment
        ปรับเงินเดือนขึ�นเดือนละ_________________บาท รวมอตัราเงินเดือน_________________บาท/เดือน

         Salary Increment                                                  Total Salary

ลายมือช่ือผูส้มคัร  _____________________________________________________รับทราบ

Applicant  Signature (_______________________________________)

ลายมือช่ือผูจ้ดัการหน่วยงาน :  ____________________________________ เสนอ/ตรวจสอบ    

Manager Signature              (_______________________________________)

ผูบ้ริหาร/GM ตน้สงักดั  ______________________________________________อนุมติั 

Final Approval                     (_______________________________________)

ลงช่ือ_____________________________________________

 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

วนัท่ี................./........................./......................... วนัที่................./........................./.........................

ลงช่ือ_____________________________________________

บันทกึของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดในการว่าจ้างงาน (เฉพาะผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดรับเข้าท างานเป็นพนักงานแล้วเท่านั้น)

6/6 HR-REC-F02  REV.2  05-07-62



หนังสือให้ความยนิยอมของผู้สมัครงาน 

     เอกสารใหค้วามยินยอมของผูส้มคัรงานฉบบันี ้ขา้พเจา้ทราบวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ปรากฏในแบบฟอรม์ใบสมคัร 

และตามเอกสารซึง่ไดส้ง่มอบประกอบการสมคัรงานใหก้บับรษัิท.......................................................................เทา่นัน้ 

     มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นหลกัฐานและขอ้มลูประกอบการพิจารณาในการรบัสมคัรงานของบรษัิท และ/หรอืเป็นขอ้มลูเอกสาร 

หลกัฐาน อนัจ าเป็นในการท าสญัญาวา่จา้ง และการอื่นใดอนัจ าเป็นในการปฏิบตัิอนัเก่ียวกบัการท าสญัญาวา่จา้ง ระหวา่ง 

บรษัิท กบัขา้พเจา้ (กรณีผา่นการพิจารณาและท าสญัญาเป็นลกูจา้งของบรษัิท) โดยขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษัิท ด าเนินการดงันี  ้

1.การเก็บบนัทกึและใชข้อ้มลู(ในสว่นของรายละเอียดสว่นตวัผูส้มคัร)มีความจ าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัศาสนา การเก็บ 

บนัทกึและใชข้อ้มลูเก่ียวกบัศาสนา:ขา้พเจา้ทราบวา่บรษัิทมีความจ าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัศาสนา เพื่อเป็นการอนั

จ าเป็นในการจดัสวสัดิการ สถานที่ หรอืวิธีการท างานในกรณีที่หากขา้พเจา้ไดพ้จิารณาท าสญัญาจา้ง โดยหากขา้พเจา้ไมใ่ห้

ขอ้มลูดงักลา่วแลว้นัน้ บรษัิทไมอ่าจด าเนินการดงักลา่วได ้

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้นัทกึและใชข้อ้มลูดงักลา่ว 

2.การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขา้พเจา้ทราบวา่ เพื่อประโยชนข์องขา้พเจา้ตามวตัถปุระสงคใ์นการสมคัรงานตามทีก่ลา่ว

ขา้งตน้ทางบรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูตามแบบฟอรม์ใบสมคัรและเอกสารอื่นใด ซึง่ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบไวเ้พื่อประกอบการ 

สมคัรงานใหก้บับรษัิท................................................ในการนีข้า้พเจา้ตกลงใหด้  าเนินการดงันี ้

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่บคุคลดงักลา่ว 

3.เก่ียวกบัขอ้มลูชีวภาพ(Biometrics)ขา้พเจา้ทราบวา่ หากขา้พเจา้ผา่นการพิจารณารบัเขา้ท างาน บรษัิทมีการเก็บบนัทกึ 

และใชข้อ้มลูชีวภาพ(Biometrics) ของพนกังาน เช่น ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ ขอ้มลูจ าลองใบหนา้ ขอ้มลูจ าลองมา่นตา 

น า้หนกั สว่นสงูเป็นตน้เพื่อใชเ้ป็นการบนัทกึเวลาการท างาน บนัทกึเวลาเขา้-ออกงาน การเขา้-ออกสถานท่ีท างาน หรอื 

สถานท่ีอื่นใดของบรษัิทฯ ใชเ้พื่อการพฒันาเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถเพิ่มทกัษะ และ ศกัยภาพ ในการท างาน 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้นัทกึและใชข้อ้มลูดงักลา่ว 

4.ประวตัิอาชญากรรม ขา้พเจา้ทราบวา่ หากขา้พเจา้ผา่นการพิจารณา บรษัิทมีการด าเนินการตรวจประวตัิอาชญากรรม 



ทัง้นีบ้รษัิทจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น ช่ือ นามสกลุ ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์เลขหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

เป็นตน้ แก่กองทะเบยีนประวตัิอาชญากร ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ เพื่อด าเนินการตรวจประวตัิอาชญากรรม 

และตกลงยินยอมให ้ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ สง่ขอ้มลูผลการตรวจประวตัิอาชญากรรมใหบ้รษัิท เพื่อเก็บบนัทกึ  

และประกอบการจา้งงาน 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้และด าเนินการดงักลา่ว 

5.การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อื่น ขา้พเจา้ทราบวา่ในการพิจารณาคณุสมบตัิของขา้พเจา้เพื่อการพิจารณา 

รบัเขา้ท างานของบรษัิท บรษัิทอาจมกีารตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อื่น เช่น สือ่สงัคมออนไลน ์

เว็บไซดห์างาน สถาบนัการศกึษา บคุคลอา้งอิง หรอืจากบรษัิทท่ีเคยรว่มงาน ตามขอ้มลูซึง่ไดใ้หไ้ว ้

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้และด าเนินการดงักลา่ว 

           ทัง้นีข้า้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามยินยอมใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ 

ส าหรบัไวเ้ป็นหลกัฐานและขอ้มลูประกอบการพิจารณาในการรบัสมคัรงานกบับรษัิท............................................................ 

 

ลงช่ือ ...............................................................รบัทราบ 

                    (............................................................) 

                    วนัท่ี .............................................. 

 

 

 

 

 

 

      




