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ใบสมัครงาน Job Application Form
ส่วนงาน/แผนก:

สมัครงานในตําแหน่ง :
Position applied for :

Div./Dept. :
ท่านทราบตําแหน่งงานทีเปิ ดรับสมัครได้อย่างไร How did you know about this vacancy?

นิว

 สมัครเข้ามาเอง/Walk-In  เวปไซต์ของบริษัท/Company’s website  เวปไซต์สมัครงาน/Job website (JobsDB)

1” sized

 มีบค
ุ คลในบริษัทฯ แนะนํา/ Suggested by MTFS’s employee (ระบุชือ/specify) ………………………………........................

อืน ๆ Others (โปรดระบุ/specify) ………………………………………………………………………………………………………………………
หลักฐานการประกอบการสมัคร(สําหรับเจ้าหน้าทีเป็ นผูก้ รอก)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ” จํานวน รูป
 สําเนาบัตรประชาชน / Passport
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 วุฒิบต
ั รการศึกษา

หนังสือรับรองการทํางานจากองค์กรเดิม
 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ทะเบียนสมรส
 ใบสูติบต
ั รของบุตร

ใบอนุญาตขับขี  สําเนาบัตรประกันสังคม  อืน ๆ ระบุ...................................


ใบสมัครเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration, fill this form completely

คํานําหน้าชือ (Title):  นาย Mr.  นางสาว Ms.
 นาง Mrs.
เพศ Gender:
ชือ-สกุลภาษาไทย (Name in Thai): ……………………………………………………………………………...............................  ชาย Male
ชือ-สกุลภาษาอังกฤษ (Name in English)……………………………………..………………………………...............................  หญิง Female
วัน เดือน ปี เกิด :
สัญชาติ :
เชือชาติ:
ศาสนา :
Race

Date of Birth
อายุ :

Nationality

ส่วนสูง (ซม.):

นําหนัก (กก.):

แผลเป็ น :

กรุ๊ปเลือด :

Age

Height (cm.)

Weight (Kg)

Scar

Blood Group

สถานทีเกิด :

โทรศัพท์บา้ น:

Place of Birth

HomeTel. No.

Religion

มือถือ :
Mobile no.

Personal Background

ประวัติส่วน ตัว

ทีอยู่ปัจจุบนั ทีติดต่อสะดวก :
Present Address
ทีอยู่ถาวร :
Permanent Address
บัตรประชาชนเลขที :

หนังสือเดินทางเลขที :

I.D. Card No.
วันออกบัตร :

วันหมดอายุ :

Passport No.:
วันออกบัตร :

Issued date

Expired date

Issued date

วันหมดอายุ :

วีซ่าทีเคยได้รบั :

วันทีเรีมวีซ่า :

Expired date
วันหมดอายุ :

Approved VISA.:

starting date:

Expired date:

มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์:
Driving license:

สถานะความเป็ นอยู่
Living Status

:

มี

ไม่มี

 Yes

 No.

ประเภทชัวคราว
 Temporary

บ้านส่วนตัว
 Own home

สถานภาพสมรส :

โสด

Marital Status
กรณีแต่งงาน :

 Single

จดทะเบียนสมรส

If Married
 Registered
ชือคู่สมรส Spouse’s Name :

ประเภทถาวร หมายเลขใบอนุญาตขับขี
 Permanent

Card No………………………………………………

บ้านเช่า

อาศัยบิดามารดา

อาศัยอยู่กบั ผูอ้ ืน

 Rent home

 Live with parents

 Live with others

แต่งงาน
 Married

หย่า
 Divorced

หม้าย

แยกกันอยู่

 Widowed

 Separated

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่

มี (รายได้ต่อเดือน.........................บาท ไม่มี

Spouse has income? Yes(Income ……………………THB)  No.
อาชีพ Occupation :

 Non-Registered

สถานทีทํางาน Org. name & address:
(1)

MT Food Systems Co., Ltd.
137 Inthrawat Road, Bang Ramad, Taling Chan, Bangkok 10170
Tel. (66) 2443 3940-2 Fax: (66) 2443 3943 www.mtfs.co.th
TAX ID No.: 0745555001201

I

I

ใบสมัครงาน Job Application Form
จํานวนบุตร :

คน จํานวนบุตรทีกําลังศึกษา:

No. of Children
1) ชือบุตร

คน จํานวนบุตรอายุเกิน A ปี :

Children in school

Children over 21 years

อายุ

Child’s name

3) ชือบุตร

อายุ

Child’s name
ชือบิดา :

Age

อายุ

Child’s name

Age

2) ชือบุตร

Age

4) ชือบุตร

อายุ

Child’s name

Age

อายุ :

อาชีพ :

Name of Father
ชือมารดา :

Age

 Alive

อายุ :

Occupation
อาชีพ :

Name of Mother

Age

Occupation

 Alive

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม
 Passed away

มีชีวิต

ถึงแก่กรรม
 Passed away

บุคคลทีติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน

ความสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ

Contact person if emergency case:
สถานภาพทางทหาร : ได้รบั การยกเว้น

Relationship

Contact no.

Military Service  Exempted

ศึกษาวิชาทหาร

 Military Studied

ระดับการศึกษา

ชือสถาบัน

Education

Name of Institute

คน

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 Discharged

จังหวัด/
ประเทศ
Country

อืน ๆโปรดระบุ
 Other specify……………………………………….....

ปี การศึกษา
จาก From

วิชาทีศึกษา/วุฒิทีได้รบั

ถึง To

(Course Taken/Completed)

Educational Background

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา
Primary level

มัธยมศึกษา
Secondary–high school

อาชีวะศึกษา
Vocational level

อนุปริญญา
Higher Vocational

ปริญญาตรี
Bachelor’s Degree

อืน ๆ ระบุ
Other specify…………….

ประเภทภาษา
Languages

ภาษา

Type of Language

การพูด

การฟั งเข้าใจ

การอ่าน

การเขียน

Speaking

Listen understanding

Reading

Writing

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

Exc.

Good

Fair

ไทย Thai
อังกฤษ English
จีน Chinese
อืน ๆ Other
ระบุ specify…..............
(2)
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ใบสมัครงาน Job Application Form
ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ง

เงินเดือน (Salary)
เริมต้น start สุดท้าย last

( Position )

Employment History

ประวัติการทํางาน

( List of Employed )

อายุงาน (Work period)
จากปี From
ถึงปี To

บุคคลทีไม่ใช่ญาติซงทราบประวั
ึ
ติของท่านและบริษัทฯสามารถสอบถามได้ Reference person

other than relatives can be contacted

ชือ-สกุล

ความสัมพันธ์

สถานทีทํางาน/ทีอยู่

ตําแหน่ง

โทรศัพท์

Name

Relationship

Organization name/ Address

Position

Telephone

ข้อมูลอืน" ๆ เพิ"มเติมทีเ" ป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา Other Information benefit for employers’ consideration
ทักษะในการใช้อปุ กรณ์สาํ นักงาน: คอมพิวเตอร์ เครืองโทรสาร
Office facilities ability:

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ :

 Computer  Facsimile

พิมพ์ดีด ไทย(จํานวนคํา/นาที) อังกฤษ(จํานวนคํา/นาที) อืน ๆ ระบุ
 Typing Thai…….WPM Eng. …….WPM
 Other................................

Microsoft Office >>  Outlook  Word  Excel  Power Point  IE or Chrome  Access

Computer Skills:  โปรแกรมอืนๆ ระบุ/Other Programs specify: …………………………………………………………………………………………………………….

สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตามความจําเป็ นทางธุรกิจเป็ นบางครังคราว: ไม่ขดั ข้อง ขัดข้อง
Can you occasionally travel to upcountry OR aboard for business purpose?  Yes  No (reason)…………………………………………………..
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นกะหมุนเวียนกันไป :
ไม่ขดั ข้อง
ขัดข้อง เวลาในการปฏิบตั ิงานอาจยืดหยุ่นได้ตามความจําเป็ น: ไม่ขดั ข้อง ขัดข้อง
Can you work rotated shift by shift?

 Yes

 No

Can you have flexible working hour as needed  Yes
ในการปฏิบตั ิงาน บริษัทฯสามารถเปลียนแปลงตําแหน่งหน้าทีรับผิดชอบของท่านได้อย่างเหมาะสมตามความจําเป็ นทางธุรกิจ: ไม่ขดั ข้อง
Can the company rotate your work position/ job responsibility properly according to business needed?

หากบริษัทต้องการทราบข้อมูลของท่านจากนายจ้างเดิมเกียวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของท่านทีเกียวเนืองในเรืองงาน
May inquiry be made of your previous employers regarding to your qualifications and your character?

ท่านเคยถูกจับกุม/ต้องโทษ/ฟ้องร้องดําเนินคดีภายใต้การพิจารณาของศาลหรือตามกฎหมายใดๆหรือไม่

 Yes

ขัดข้อง
 No

ไม่ขดั ข้อง
 Yes

ขัดข้อง
 No

เคย

Have you ever been arrested/convicted/prosecuted in any court or detained under the provision of any law?  Yes
บุคคลในบริษัทฯนี ทีท่านรูจ้ กั คุน้ เคยชือ :
ระบุความสัมพันธ์ :
Relatives OR friends who being employed in this company

 No

ไม่เคย
 No

Relationship

หากได้รบั ยืนยันการจ้างงาน ท่านพร้อมทีจะเริมงานกับบริษัทฯได้ในวันที :
Date available to start working if you were offered for employment
เงินเดือนทีคาดหวัง:
บาท/เดือน ระบุผลประโยชน์อืนๆ
Expected salary:

THB/Month

Specify other benefits:
(3)

บาท/เดือน
THB/Month
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ใบสมัครงาน Job Application Form
ถ้อยแถลงของผู้สมัคร Applicant’s declaration
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีให้ไว้ในใบสมัครนีเป็ นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ารับรูว้ ่าการปกปิ ดข้อมูลใดๆนัน หากได้รบั การเปิ ดเผยข้อเท็จจริง
ในภายหลังจะส่งผลต่อการสมัครงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัททําการตรวจสอบประวัติเพือคัดเลือกก่อนจ้างงาน ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างดีและยอมรับหากปรากฎพบว่าถ้อยแถลงหรือข้อมูล
ทีให้ไว้นีไม่เป็ นความจริงเมือใดก็ตาม ภายหลังจากได้รบั การจ้างงานแล้ว บริษัทฯมีสิทธิHในการยุติการจ้างงานของข้าพเจ้าโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนได้ทนั ที
I hereby declare that the information given by me in this application are true and correct in every respects to the best of
my knowledge and that I have not knowingly withheld any facts of circumstances which would, if disclosed will affect to my
application unfavourably.
I hereby give my consent to the company to perform pre-employment screening for the purpose of verifying my
background. I fully understand and accept that if at any time after engagement it is found that a false declaration has been made
in this form, the company has the absolute right to terminate my employment without compensation immediately.

วันที ............../................./..................
Date

ลงชือผูส้ มัครงาน.............................................................................................
Applicant’s signature: (

)

สําหรับบริษัทฯ ( For Company use only )
ผู้สัมภาษณ์ #1)Interviewer
.....................................................................................ตําแหน่ง Job Title:………………………………………………………………
#1
วันทีสัมภาษณ์ Date of Interview:.............................................เวลาTime:………………………….สถานที Place:……………………………………………………….
ผลการสัมภาษณ์ Decision reached:  ผ่าน Pass  ไม่ผ่าน fail  รอพิจารณาสําหรับตําแหน่งทีเหมาะสม Hold to consider for other posts
ข้อคิดเห็นต่อผูส้ มัคร Comments: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
...................................................................................................................................................................................................................................

ผู้สัมภาษณ์ #2)Interviewer .....................................................................................ตําแหน่ง Job Title:………………………………………………………………
วันทีสัมภาษณ์ Date of Interview:.............................................เวลาTime:………………………….สถานที Place:……………………………………………………….
ผลการสัมภาษณ์ Decision reached:  ผ่าน Pass  ไม่ผ่าน fail  รอพิจารณาสําหรับตําแหน่งทีเหมาะสม Hold to consider for other posts
ข้อคิดเห็นต่อผูส้ มัคร Comments: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
...................................................................................................................................................................................................................................

ผู้สัมภาษณ์ #3)Interviewer .....................................................................................ตําแหน่ง Job Title:………………………………………………………………
วันทีสัมภาษณ์ Date of Interview:.............................................เวลาTime:………………………….สถานที Place:……………………………………………………….
ผลการสัมภาษณ์ Decision reached:  ผ่าน Pass  ไม่ผ่าน fail  รอพิจารณาสําหรับตําแหน่งทีเหมาะสม Hold to consider for other posts
ข้อคิดเห็นต่อผูส้ มัคร Comments: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
...................................................................................................................................................................................................................................
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ใบสมัครงาน Job Application Form
อนุมัติการจ้างงาน Approval of Employment
ชือผูส้ มัคร Name of Applicant: …………………………………………………………………………………………………………….…………อายุ Age…………………ปี /Years
ตําแหน่งทีพิจารณาPosition of which considered:.....................................................................แผนกDept.............................................................
บังคับบัญชาโดย Direct report to :..................................................................................................แผนกDept............................................................
จํานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา No. of subordinators: ......................................................คน/people แผนกDept.............................................................
ระบุชือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) Specify name of subordinators (if any) ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
วันทีเริมจ้างงาน Commencing date :..............................................................อัตราเงินเดือน Salary rate :...............................................................
เงือนไขอืนๆ (ถ้ามี) Specify the other benefits (if any) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…..................................................................................................................................................…………………………………………………………………………….
กําหนดระยะเวลาทดลองงาน Probation period: ……………เดือน (Month) เริมต้น Start………………………………….สินสุด Ending……………………….……..
หมายเหตุ Remark: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 อนุมต
ั ิ Approved for hiring
 ไม่อนุมต
ั ิ Not approved for hiring ด้วยเหตุผล specify reason: ………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิสงู สุด .................................................................... กรรมการผูจ้ ดั การ
Final Approval given by:

Managing Director

วันที ............/................./.................
Date

(5)

