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ใบสมัครงาน / Application of Employment

โปรดกรอกขอ้มูลสว่นบุคคลลงในแบบฟอร์มน้ี เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการรับทา่นเขา้ทาํงาน อน่ึงในกรณีท่ีทา่น ไมผ่า่น การพิจารณารับเขา้ทาํงาน ขอ้มูลใน
ใบสมัครจะถูกเกบ็รักษาไวอี้กเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งงานอ่ืน ในกรณีท่ีทา่น ผา่น การพิจารณารับเขา้ทาํงาน ขอ้มูลในใบสมัครจะถูก
เกบ็รักษาไวต้ลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง และเกบ็ตอ่เน่ืองอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพ่ือกรณีตอ้งใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย
แรงงาน

Please fill out your personal information in this form. To use in consideration of accepting you to work In addition, in the event that you
do not pass the consideration of accepting work Information in the application will be retained for an additional 1 year in order to determine
suitability for another position. In the event that you are considered for employment The information in the application will be retained
throughout the term of the employee/employee. And keep it for a period of 10 years in the event that it must be used as evidence for the claim
under labor law

วันทีสมัคร
(Date of applied)

รูปถา่ยขนาด 2 น้ิว
ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน

(2” Photo

Recently,

within 6 Months)

สมัครในตาํแหน่ง
(Position applied for)
เงนิเดือนท่ีตอ้งการ
(Salary expected) บาทตอ่เดือน (Baht/Month)

ข้อมูลสว่นตัว (PERSONAL INFORMATION)

ช่ือและนามสกุล (Name Surname) เพศ (Gender)

☐ ชาย(Male)
☐หญงิ(Female)

สว่นสูง-(Height)

cm

นํา้หนัก-(Weight)

kg

ท่ีอยูปั่จจุบันท่ีสามารถติดตอ่ได้ (Present address) เบอร์โทรท่ีติดตอ่ได้ (Contact Tel

number)

Email Address

☐บา้นตัวเอง(Own house) ☐ เชา่(Rent) ☐ อยูกั่บผูอ่ื้น (Live with

other)
☐ พักกับบดิามารดา(Live with parents)

วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth) อายุ-ปี (Age) สัญชาติ (Nationality) เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน
(Identification no.)

วันหมดอายุ (Valid

until)

สถานะภาพการสมรส(Marital status)

☐ หมัน้(Engaged) ☐โสด(Single) ☐ มา่ย(Widowed) ☐ หยา่(Divorce) ☐ แยกอยูอ่าศัย(Separated)

☐ สมรส(Married) ช่ือคูส่มรส (Spouse name)

เบอร์โทรศัพทคู์ส่มรส (Telephone number of spouse)

อายุ-ปี (Age) จาํนวนบุตร
(No of children)

เลขท่ีทะเบียนสมรส (Married license no.) จดเม่ือ (Date issued) จดทะเบียนท่ี (Issued place) อาชีพ (Occupation)

ข้อมูลครอบครัว (Family Information)

ช่ือบดิา (Father’s name) อายุ (Age) อาชีพ (Occupation) ☐ มีชีวติ (Alive) ☐เสยีชีวติ
(Dead)

ช่ือมารดา (Mother’s name) อายุ (Age) อาชีพ (Occupation) ☐ มีชีวติ (Alive) ☐เสยีชีวติ
(Dead)

ท่ีอยู ่(Home Address) เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number)
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จาํนวนพ่ีน้องรวมตัวท่าน ดังมีรายช่ือดังน้ี(Numbers of brother or sister, as the name mentioned here under)

ช่ือ (Name) เพศ (Gender) อายุ(Age) อาชีพ (Occupation) ท่ีอยูปั่จจุบัน ( Present Address)

ข้อมูลด้านการศึกษาและประวัติการทํางาน (EDUCATION AND EMPLOYMENT  INFORMATION)

การศึกษา (Education)

ระดับการศึกษา
(Level of education)

ช่ือของสถานศึกษา
(Name of institute)

ปีท่ีศึกษา(Education period) วุฒิการศึกษาท่ีได้
รับ

(Degree obtained)

วิชาเอก
(Major)จาก(From) ถึง(To)

มัธยมศกึษาตอนตน้
(Secondary school)

มัธยมศกึษาปลาย
(High school)

อาชีวศกึษา/วทิยาลัย
(Technical institute /College)

ปริญญาตรี
(Bachelor’s degree)

สูงกวา่ปริญญาตรี
Post-Graduate

การฝึกอบรมอ่ืน ๆ
(Another certificate)

ประวัติการทาํงาน (Employment Record Start with your present or most recent post, list every employment during the last ten years)

ช่ือท่ีอยูข่องบริษัทท่ีผา่นมา
(Name/address of employer)

จาก (From) ถึง (To) ตาํแหน่ง (Position) เงนิเดือน
(Wage/Salary)

สาเหตุท่ีลาออก
(Reason of resign)

โทรศัพท(์Tel) จาํนวนและประภทพนักงานท่ีคุณดูแล(Number and kind of employees supervised by you)

รายละเอียดของงาน (Description of your work)

ช่ือท่ีอยูข่องบริษัทท่ีผา่นมา
(Name/address of employer)

จาก (From) ถึง (To) ตาํแหน่ง(Position) เงนิเดือน
(Wage/Salary)

สาเหตุท่ีลาออก
(Reason of resign)

โทรศัพท(์Tel) จาํนวนและประภทพนักงานท่ีคุณดูแล(Number and kind of employees supervised by you)

รายละเอียดของงาน (Description of your work)

การส่ือสาร (Language Skill) 1. EXCELLENTยอดเย่ืยม, 2. Fluentคล่อง, 3. Fairพอใช้, 4. Slight นิดหน่อย
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ภาษา Language, list mother tongue first, you may

be tested in these languages

ฟัง
(Listening)

พูด
(Speaking)

อา่น
(Reading)

เขียน
(Writing)

พิมพดี์ด/คาํตอ่นาที
(Typewriter; Words/minute)

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Skill)

Software

ข้อมูลท่ัวไป (OTHER INFORMATION)

ข้อมูลทางทหาร (Military Information)

☐ ไมไ่ดรั้บราชการ(Not yet served)

☐ รับราชการ(Served) ☐ ทหารบก
(Army)

☐ ทหารเรือ
(Navy)

☐ ทหารอากาศ(Air

force)

☐ ตาํรวจ (Police)

☐ ไดรั้บการยกเวน้, รวมถึง
รด. (Exempted)

☐ จับใบดาํ
(Black lot)

☐ ไมมี่คุณสมบัติ
(Disqualified)

☐ ไดรั้บการอบรมทางทหาร
(Reserved officer training course)

ความสามารถในการขับข่ี (Driving ability)

☐ รถยนต(์Car) ใบขับข่ีหมายเลข(License no.) วันออกบัตร(Issued date) ขับนาน
(How long)

ปี
(Yr)

☐ จักรยานยนต(์Motorcycle) ใบขับข่ีหมายเลข(License no.) วันออกบัตร(Issued date) ขับนาน
(How long)

ปี
(Yr)

ข้อมูลท่ัวไป (Miscellaneous Information)

งานอดิเรกและสิง่ท่ีน่าสนใจ (Indicate hobbies and outside interests)

ความสามารถพิเศษ (Special ability)

ทา่นเคยเก่ียวขอ้งหรือเป็นจาํเลยในคดีแพง่หรือคดีอาญาหรือไม่
ถา้มีชว่ยเขียนรายละเอียด
(Have you ever been involved in or convicted of a civil or criminal offense?

If yes, please explain fully why:)

☐ไมเ่คย
(Never)

☐เคย (Convicted)

รายละเอียด(Details)

ทา่นเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงหรือไม่
(Have you ever been seriously ill and had a serious contagious disease?)

☐ไมเ่คย
(Never)

☐เคย (Convicted)

รายละเอียด(Details)

ทา่นมีโรคประจาํตัวหรือโรคเร้ือรังหรือไม่
(Do you have any underlying disease or chronic disease?)

☐ไมเ่คย
(Never)

☐เคย (Convicted)

รายละเอียด(Details)

ทา่นเคยถูกไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตตอ่หน้า
ท่ีหรือไม่
(Have you ever been fired, fired, or laid off from a job? because of malpractice or not?)

☐ไมเ่คย
(Never)

☐เคย (Convicted)

ทา่นสะดวกและมีอิสระในการเดินทางไปตา่งจังหวัด ถา้บริษัทขอ
ให้ทา่นไป
(Do your convenience to travel for work up-country if company asks for it?)

☐เตม็ใจ
(Willing)

☐ ไมส่ะดวก (Not convenience)
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บุคคลอ้างอิง ถ้ามี (Reference persons, if any)

ช่ือ/นามสกุล(Name/Surname) อายุ
(Age)

อาชีพ (Occupation) ท่ีอยู(่Address) เบอร์โทร
(Telephone no)

ขา้พเจา้ในฐานะ เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล ยนิยอมมอบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงานน้ีให้แกบ่ริษัท และอนุญาตให้บริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ขอ้มูล
สว่นบุคคลของขา้พเจา้ เพ่ือวัตถุประสงคห์ลักในการบริหารจัดการเก่ียวกับความสัมพันธใ์นการจา้งแรงงานและการบริหารงานบุคคลในองคก์ร อันเป็นการจาํเป็นโดยชอบดว้ยกฏหมาย
และตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 เทา่นัน้

(I, as the data subjects consent to provide/give the documents and the evidence for this job application to the company and allow the company to collect, use or disclose my personal data, primarily for the purposes of

managing relations in employment and Human Resources management in the company, in accordance by law and under the Personal Data Protection Act (B.E. 2562) only.)

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลทัง้หมดขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้ยนิยอมให้ใช ้เกบ็ และตรวจสอบขอ้มูลดังกลา่วไดต้ลอดเวลาตามท่ีจาํเป็น
หากภายหลังบริษัทฯรับขา้พเจา้เขา้ทาํงานแลว้ปรากฏวา่ขอ้ความในใบสมัครงานน้ีไมเ่ป็นความจริงหรือมีประวัติท่ีอันไมพ่ึ่งประสงคแ์ลว้ทาํให้บริษัทฯไมส่บายใจ เสื่อมเสยีภาพลักษณ์หรือ
สง่ความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้บริษัทฯ เลิกจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้น้ีใบสมัครน้ีจะใชพิ้จารณาตาํแหน่งงานกับบริษัท เอม็อินเท
ลลิเจนซ ์จาํกัดเทา่นัน้

I certify all statements given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to
terminate my employment without any compensation or severance pay whatsoever. And this application will be used for M intelligence co. ltd.

ลายเซน็ผูส้มัครงาน (Applicant’s signature) วันท่ี (Date of apply)
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FOR COMPANY USE ONLY

Should be employed as

Under the probationary period which will not exceed 119 days

commencing

From To

(May be extended up to 119 days)

Starting salary at:

Approved by:

Date:

Record Number:


