
ใบสมคัรเขา้ท างาน  
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

FLASH EXPRESS COMPANY LIMITED
PRIVATE & CONFIDENTIAL ลบัเฉพาะ

Name Last Name TEL. 

ชือ่ นามสกลุ โทร.

E-Mail อเีมล์

ทราบชา่วสารการสมคัรจาก

 (สว่นของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้) 

วนัเร ิม่งาน

ส ำเนำบัตรประชำชน วนัอบรม

ส ำเนำใบขับข่ี ต าแหนง่

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ สาขาสงักดั

รูปถ่ำย 1 น้ิว
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
สมุดรถ/หนังสือยินยอมกำรใช้รถ Recruiter Name________________________

อ่ืนๆ......................................... DATE 

Note :  Applicant who is able to write English should complete the application in English.

ผูส้มคัรทีเ่ขยีนภาษาองักฤษได ้กรณุากรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ

Recent Photograph

Less Than 6 Months

รปูถา่ย

อาย ุ6 ไมเ่กนิ
6 เดอืน 
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PERSONAL DATA           ประวตัสิว่นตวั:

                     วนัทีส่ามาเรมิงานได้

Full name in English Birth Date: d/m/y

ชือ่-นามสกลุ : ภาษาองักฤษ วนั/เดอืน/ปีเกดิ

Full name in Thai Age

ชือ่-นามสกลุ : ภาษาไทย อายุ

Place of Birth Nationality Sex

สถานทีเ่กดิ สญัชาติ เพศ

Marital Status:       Single Married                Divorced Widowed Separated

สถานภาพสมรส:  โสด แตง่งาน                หยา่ หมา้ย แยกกนั

Spouse Name ชือ่คูส่มรส Workplace สถานทีท่ างาน

Contact number เบอรต์ดิตอ่

Children's Names & Age     ชือ่ & อายขุองบตุร/ธดิา

1 2

3 4

5 6

Height Weight Religion 

ความสงู น า้หนกั ศาสนา

Identification Card No Issued by Expiry Date

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่ ออกใหโ้ดย วนัหมดอายุ

Passport No. Issued by

หนงัสอืเดนิทางเลขที่ ออกใหโ้ดย

Income Tax No.(for expatriate) Working Permit No.

หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ส าหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นชาวตา่งชาต)ิ ใบอนญุาตการท างานเลขที ่(ส าหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นชาวตา่งชาต)ิ

Permanent Address Tel.

ทีอ่ยูถ่าวร โทร

Present Address Tel. 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั โทร

DETAILS OF IMMEDIATE FAMILY      รายละเอยีดเกีย่วกบัครอบครวั; บดิา มารดา พี ่นอ้ง

Name Relationship Age Occupation Place of  Work

ชือ่ ความสมัพนัธ์ อายุ อาชพี สถานทีท่ างาน

EDUCATION     การศกึษา

Level Educational Institute Province To

ระดบั ชือ่สถาบนัการศกึษา จงัหวดั ถงึ

TRAINING          การฝึกอบรม
To

ถงึ

Speaking Writing Understand

Indicate Your Language Ability พดู เขยีน ความเขา้ใจ

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair

Poo

r

ดี พอใช้ ไมด่ ี ด ี พอใช้ ไมด่ ี ด ี พอใช้ ไมด่ ี

Thai / ไทย

English / องักฤษ

Chinese / จนี

Japanese / ญีปุ่่ น

Other / อืน่ ๆ

ต าแหนง่ทีส่มคัร

From 

จาก ปรญิญา/วฒุบิตัร

Degree/Certificate

age/อายุ age/อายุ

age/อายุ age/อายุ

age/อายุ age/อายุ

ระบคุวามสามารถในการใชภ้าษาตา่งประเทศ

From 

จาก

Certificate

วฒุบิตัร

From Institute

จากสถาบนั

Training Topic

หวัขอ้การฝึกอบรม
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(Please start with present and work back     กรณุาเร ิม่จากงานปจัจบุนัแลว้ยอ้นหลงัไปงานทีผ่า่นมา)

Fr/จาก To/ถงึ

เงนิเดอืนทีค่าดหวงั Expect Salary :

Name Occupation

ชือ่ อาชพี โทร.

บรษิทัฯสงวนสทิธใินการสอบถามไปยงับคุคลทีท่า่นอา้งองิ
How is your health ? Excellent         Good  Fair           Poor

สขุภาพ ดมีาก          ดี พอใช้           ไมส่มบรูณ์

Do you smoke ? Yes.          No.

สบูบหุร ีห่รอืไม่ ใช่          ไม่

Do you have any Serious Illness, Injury or Operation ? No. Yes

ทา่นเคยป่วยหนกั หรอื บาดเจ็บ หรอื ผา่ตดัใหญ ่หรอืไม่ ไมเ่คย เคย

If "yes" please explain it in details:

ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด

Do you have any "physical handicap" on feet, hands, sight, hearing, or speech.? No. Yes

สขุภาพไมส่มบรูณ์เก ีย่วกบั เทา้/มอื/สายตา/ห/ูพดู ใชห่รอืไม?่       ไมม่ ี ม ี
If "yes" please explain it in details:

ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด

Have you performed military service ? Yes         No. No Next in-camp training due

เคยผา่นการรบัราชการทหารหรอืไม่ เคย ไมเ่คย ก าหนดการเขา้ฝึกคร ัง้ตอ่ไป

Do you have any future military obligation ? No Yes Date:

มกี าหนดทีจ่ะเขา้รบัการฝึกหรอืไม่ ไมม่ ี ม ี วนัที่

Have you been a member of any Labour Union ? Yes No

คณุเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืไม่ เป็น ไมเ่ป็น

Have you ever been convicted in Court of Law in the country or overseas? No. Yes
ทา่นมคีดเีก ีย่วกบัศาล ใน/นอก ประเทศหรอืตอ้งโทษจ าคกุหรอืไม่ ไมเ่คย เคย

If "yes" please explain it in details:

ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด

Have you ever been dismissed or suspended from qny employment? No. Yes

ทา่นเคยถกูพน้สภาพการเป็นพนกังาน หรอืใหห้ยดุงานหรอืไม่ ไมเ่คย เคย
If "yes" please explain it in details:

ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด

Are you bankrupt or in debt? No. Yes

ทา่นเคยลม้ละลาย หรอื มหีนีส้นิหรอืไม่ ไมเ่คย เคย

If "yes" please explain it in details:

ถา้เคยกรณุาระบรุายละเอยีด

Names of any friends or relatives in our Group of Companies

ชือ่ของเพือ่น หรอื ญาต ิทีอ่ยูใ่นกลุม่บรษิทันี้

Name of person(s) to notify in case of emergency 

ชือ่บคุคลทีต่ดิตอ่ไดเ้ม ือ่มเีหตฉุุกเฉนิ

Address Tel.

ทีอ่ยู่ โทร.

Any further information you wish to give in support of this application:

ขอ้มลุอืน่ ๆ ทีท่า่นประสงคจ์ะแจง้ใหท้ราบเพิม่ข ึน้เพือ่ประกอบการสมคัรงานนี้

Name & Address of Employer
Employment Period

Reason for leaving

เงนิเดอืน

Salary

ต าแหนง่

Position Held

อายกุารท างานชือ่บรษิทั & ทีอ่ยู่ เหตผุลทีอ่อกจากงาน

Position  Held

ต าแหนง่

Tel.

โทร.

Relationship

ความสมัพนัธ์

WORKING EXPERIENCE  ประวตักิารท างาน

ทีอ่ยู ่& อเีมล์

Company reserve the right to contact any of the above mentioned referees.                                                

REFERENCE PERSON (WHO ARE NOT RELATIVE)

ชือ่บคุคลทใีหต้รวจสอบประวตัขิองทา่น (ผูม้ ีไ่มไ่ดเ้ป็นญาต ิพี ่นอ้ง)

Tel. Address & Email

REFERRAL PERSON 

ชือ่บคุคลทแีนะน าทา่นมาสมคัรงาน

Name

ชือ่
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I hereby declare that every statement given by me in this form is true and correct and is done voluntarily. I have not willfully 

suppressed any material fact. I authorize the Management to submit the said information to any person or organization for the 

purpose of any investigation which the Management may desire to make with reference thereto. I agree to indemnify the Management 

from all liabilities, demands, clams, suits, proceeding cost and expenses of any nature in connection with the foregoing.

I also agree that if any false declaration is made by me, my contract of service may be terminated forthwith without notices.

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายละเอยีดทีแ่จง้ไวน้ี้ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิและแจง้ไวด้ว้ยความเต็มใจ ขา้พเจา้ไมปิ่ดบังความจรงิใดๆ ขา้พเจา้อนุญาตให ้

ทางฝ่ายจัดการตรวจสอบจากบคุคลหรอืขอ้ความทีใ่หไ้วข้า้งบนนี้ไดต้ามทีต่อ้งการ ขา้พเจา้ยอมทีจ่ะแจง้ใหฝ่้ายจัดการทราบถงึ หนึส้นิ, ค าสัง่, 

ขอ้เรยีกรอ้ง, การฟ้องรอ้งคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ขา้พเจา้ยอมใหบ้รษัิทยกเลกิสญัญาจา้งในกรณีทีข่อ้มลูทีข่า้พเจา้แจง้ไวเ้ป็นขอ้มลูเท็จ 

โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

Date

Signature of Applicant วนัที่

           ลงชือ่ผูส้มคัร             

Remarks by Concerned Manager 

หมายเหตจุากผูจ้ดัการทีเ่ก ีย่วขอ้ง

Signature Date

ลายเซ็น วนัที่

Remarks by Human Resources Division 

หมายเหตจุากฝ่ายทรพัยากรบคุคล

Signature Date

ลายเซ็น วนัที่

SELECTED CANDIDATE :

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเขา้ท างาน

Name Employee No.เลขประจ าตวั

ชือ่

Branch Department Position

สาขา แผนก ต าแหนง่

Salary Commencement Date Time to Report

เงนิเดอืน วนัทีเ่ร ิม่ท างาน เวลาท างาน

 Entered

Date

Ability in Computer and Software

ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์และ ซอฟแวร์

FOR COMPANY USE ONLY

บนัทกึส าหรบับรษิทั
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