บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ ปอเรชั่น จากัด
ใบสมัครงาน (Application Form)
1. ผูส้ มัครจะต้องกรอกใบสมัครงานด้วยตัวบรรจง
มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยลายมือของผูส้ มัครเอง

2. หลักฐานในการสมัครงานมีดงั ต่อไปนี้

รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป (1 photo 1 size)
สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา (1 copy of transcript)
สาเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน (1 copy of census & I.D. card)
สาเนาใบขับขี่รถยนต์-จักรยานยนต์ (1 copy of motor license)
สาเนาใบปลดทหารกองหนุน (1 copy of military served)

Documents submitted consist of

สาเนาหนังสื อรับรองการทางาน

The application must complete the application form by himself and must
Provide true clear and complete information in his own clear handwriting
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ตาแหน่งงานที่สมัคร 1.
Position applied for :
2.

ทราบข่าวการรับสมัคร

(1 copy of certificate)

เงินเดือนที่ตอ้ งการ

(Sources of job information)

บาท

Salary wage requirement

ประวัตสิ ่ วนตัว (Personal Information)
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)

นามสกุล

Name (Mr./Mrs./Miss)

Surname

วัน/เดือน/ปี เกิด
Date of birth

อายุ
Age

ปี เชื้อชาติ

Yrs. Race

Nationality

บัตรประชาชนเลขที่

(Military Status)

ศาสนา

Religion

ส่ วนสู ง

Height

cm. Weight

ออกให้โดยอาเภอ/เขต-จังหวัด

Identity card no

ภูมิลาเนา Domicile address
สถานภาพทางการทหาร

สัญชาติ

kg.

Expiration date

เลขที่บตั รผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ Tax I.D. card no.
เคยรับราชการทหารเมื่อ พ.ศ.
ป ปลดประจาการเมื่อ พ.ศ.
Served. When

ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ (Present address)
ที่อยู่ Address

กก.

บัตรหมดอายุ

Issue at province / Country

Yes. When

ซม. น้ าหนัก

ยัง ไม่เคยรับราชการเพราะ

Not yet served because :

บ้านตนเอง Owner

บ้านเช่า / หอพัก Rent / Apartment

โทรศัพท์ Telephone

อื่น ๆ Other

อีเมล์ E-mail

ประวัตคิ รอบครัว (Family Information)
ชื่อบิดา

อาชีพ

ที่อยูท่ ี่ทางาน

Father’s name–surname

Occupation

Address Office

ชื่อมารดา

อาชีพ

ที่อยูท่ ี่ทางาน

Mother’s name-surname

Occupation

Address Office

ท่านเป็ นบุตรคนที่

ในจานวนพี่นอ้ งทั้งหมด

You’re the child of the family. Number of members in the family.

คน ดังนี้

Prs.

1. ชื่อ

อาชีพ

Name-Surname of child of family

Occupation

2. ชื่อ

อาชีพ

Name-Surname of child of family

Occupation

3. ชื่อ

อาชีพ

Name-Surname of child of family

Occupation

สถานภาพการสมรส Marital status
ชื่อคู่สมรส

ไม่ได้จดทะเบียน

Married registration

No registration

2. ชื่อ
Child’s name-surname

Office

สถานที่ทางาน
Office

สมรส Married

Occupation

ทะเบียนสมรส

Child’s name-surname

สถานที่ทางาน

โสด Single
อาชีพ

Spouse’s name-surname

1. ชื่อ

สถานที่ทางาน
Office

หย่า Divorce
ที่ทางาน

หม้าย Widowed

แยกกันอยู่ Separate

Office

จดทะเบียน
Registration

Number of child

ยังไม่ได้ศึกษา
Not yet studies

กาลังศึกษา
Studied

ยังไม่ได้ศึกษา
Not yet studies

จานวนบุตร
Prs.

ทางานแล้ว

Work

กาลังศึกษา
Studied

ดน ดังนี้

ทางานแล้ว

Work
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ประวัตกิ ารศึกษา Educational Information
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

Educational Level

Institution

ปี Year
ตั้งแต่ พ.ศ. From

วุฒิการศึกษา / สาขา

คะแนนเฉลี่ย

Qualification/Major

Average grade

ถึง พ.ศ. To

มัธยม
High school

อาชีวศึกษา
Vocational / Diploma

ปริ ญญาตรี
Bachelor degree

สูงกว่าปริ ญญาตรี
Post-Graduate

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม / ฝึ กงาน Training & Apprenticed Information
หลักสู ตร

สถาบัน / หน่ วยงานทีเ่ ข้ าฝึ กอบรม – ฝึ กงาน

จานวนวัน

Course

Institutional

Days

ความรู้ ความชานาญและความสามารถพิเศษ Special Ability
ภาษาต่างประเทศ Language

การใช้พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ Typing & Computer

ระบุวา่ ดีมาก / ดี / พอใช้
ภาษา Language

พิมพ์ดีด Typing

ไทย

คา / นาที

Please mention Excellent / Good / Fair

Thai

Word / Minute

พูด Speaking

อังกฤษ

คา / นาที

English

Word / Minute

อ่าน Reading เขียน Writing

ภาษาอังกฤษ English
ภาษา
Other language

คอมพิวเตอร์ Computer
Words
ไม่ได้

ภาษา

ได้
No.

Excel
Internet

เป็ นอย่างดี
Yes.

Excellence

ไม่ได้

ได้

เป็ นอย่างดี

No.

Yes.

Excellence

ไม่ได้

ได้

เป็ นอย่างดี

No.

Yes.

Excellence

อื่น ๆOther
รถยนต์ส่วนตัวPrivate car
มี Yes.
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวMotorcycle
มี Yes.
ขับรถยนต์ Driving (Car)
ไม่ได้ No.
ใบอนุญาตขับขี่Driving licence
ไม่ได้ No.
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนตัว Driving (Motorcycle)
ใบอนุญาตขับขี่Driving licence
ไม่ได้ No.
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ Other special ability
งานอดิเรกที่ทา Hobbyกีฬาที่ชอบ Sports

ไม่มี No.
ไม่มี No.
ได้ Yes.
ได้ Yes. ประเภท Kind of licence.
ไม่ได้ No
ได้ Yes
ได้ Yes. ประเภท Kind of licence

วันหมดอายุ Expiration date

. วันหมดอายุ Expiration date

.
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ประวัตกิ ารทางาน Working Information
ระยะเวลา

ประสบการณ์การทางาน
เริ่ มจากปัจจุบนั ตามลาดับย้อนลงไป

Time :

ตาแหน่ง

เงินเดือน

Position

Salary

สาเหตุที่ลาออก
Reasons of resignation

Working Experience (In Chronological)

เริ่ ม From

บริ ษทั Company
ที่ต้งั Address

เริ่ มต้นStart

เริ่ มต้นStart

ถึง To

หน้าที่ Job description

สุดท้าย Finish

สุดท้ายFinish

เริ่ ม From

บริ ษทั Company
ที่ต้งั Address

เริ่ มต้นStart

เริ่ มต้นStart

ถึง To

หน้าที่ Job description

สุดท้าย Finish

สุดท้ายFinish

เริ่ ม From

บริ ษทั Company
ที่ต้งั Address

เริ่ มต้นStart

เริ่ มต้นStart

ถึง To

หน้าที่ Job description

สุดท้าย Finish

สุดท้ายFinish

เริ่ ม From

บริ ษทั Company
ที่ต้งั Address

เริ่ มต้นStart

เริ่ มต้นStart

ถึง To

หน้าที่ Job description

สุดท้าย Finish

สุดท้ายFinish

ประวัตทิ วั่ ไป General Information
รายละเอียด
Description
ผู้ทบี่ ริษัทติดต่ อถึงท่ านกรณีฉุกเฉิน
ผู้รับรองทีไ่ ม่ ใช่ ญาติ

ชื่ อ – สกุล
Name – Surname

ความสัมพันธ์
Relation

สถานทีต่ ดิ ต่ อ
Address

โทรศัพท์
Telephone

1)
2)

ญาติหรื อคนรู้ จกั ทีท่ างานบริษัทนี้
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ประวัตทิ วั่ ไป General Information
ท่านยินยอมให้ทางบริ ษทั ฯ สอบถามเกี่ยวกับตัวท่านจากสถานที่ทางานเก่าได้หรื อไม่You accept of the company check your background in last the company
ได้ โดยสอบถามจาก
ตาแหน่ง
Yes. To be inquire from :

Position.

ที่อยู่ Address.
ไม่ ได้ เนื่องจาก No. Because.
ท่านเคยสมัครงานกับบริ ษทั นี้ มาก่อนหรื อไม่ Have you ever applied for employment with us before?
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยเมื่อ
Yes.

No.

โทรศัพท์ Telephone.

If yes. When?

หากบริ ษทั ฯ จะส่งท่านไปประจาต่างจังหวัดจะได้หรื อไม่I can work up country
ไม่ได้
ได้ ระบุ
No.
Yes (Please mention) :
หากบริ ษทั ฯ ตกลงรับท่านเข้าทางานกับบริ ษทั ฯ แล้ว ท่านสามารถหาผูค้ ้ าประกันการทางานได้หรื อไม่If you are employed by the company, do you have an employment guarantee?
ได้
ไม่ได้เนื่ องจาก
Yes.

No.

due to

ท่านเคยได้รับโทษถูกจับกุม คุมขัง กักขังหรื ออยูใ่ นระหว่างดาเนินคดีHave you ever been arrested, under custody, detained or have a case currently pending in the courts?
ไม่เคย Never.
เคย Yes. สาเหตุ by resulting from
ท่านมีโรคประจาตัวDo you have any personal disease?
ไม่มี (No.)
มี(Yes.) ระบุ (please specify)
ท่านกาลังตั้งครรภ์หรื อไม่ You Pregnant?
ไม่ (No.)

มี(Yes.) ระบุ (please specify)

เดือน

วันที่สามารถเริ่ มงานได้ Date available

คารับรองและคายินยอมของผู้สมัครCertification and consent of the applicant
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อความที่ขา้ พเจ้าเขียนไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งและสมบูรณ์ทุกประการ
หากภายหลังจากการจ้าง
หรื อเมื่อปฏิบตั ิงานแล้ว บริ ษทั พบว่าข้าพเจ้าได้แจ้งข้อความอันเป็ นเท็จไว้ในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ถือเป็ นเหตุผลเพียงพอ
ในการเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ และไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าสิ นไหมทดแทนหรื อเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
I certify that the information contained in this application is true and complete to the best of my knowledge. If the company shall find that any information that I have given in this
application is false after the employment, I consent that the company shall consider it as a sufficient cause for unconditionally rejection or immediate dismissal without any compensation or any
indemnity claim.

ลงชื่อ Signed
(
วันที่สมัคร

ผูส้ มัคร Applicant
)

Date :
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