
 โปรดอ่านและกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน

ต าแหน่งท่ีสมัคร เงินเดือนท่ีต้องการ
บาท

วัน/ เดือน / ปี 

ช่ือ-นามสกุลภาษาไทย ช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (Name in English)

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ออกให้โดย อ าเภอ จังหวัด

วัน/เดือน/ปี เกิด ปัจจุบันอายุ น ้าหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้ โทรศัพท์

ท่ีอยู่ปัจจุบันเป็น ของตัวเอง ของบิดามารดา อาศัยผู้อ่ืน หอพัก อ่ืนๆ....................................................

สถานท่ีท างานปัจจุบัน ต าแหน่ง โทรศัพท์

ช่ือบิดา อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง โทรศัพท์

ช่ือมารดา อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง โทรศัพท์

สถานะครอบครัว โสด สมรส หย่า ม่าย แยกกันอยู่

ช่ือคู่สมรส/นามสกุลเดิม อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง โทรศัพท์

ทะเบียนสมรสเลขท่ี ลงวันท่ี ออกให้ ณ จ านวนบุตร

สถานะทางทหาร

บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเลขท่ี บัตรประกันสังคมเลขท่ี จ านวนพ่ีน้อง(รวมตัวท่าน) ...................คน  ท่านเป็นคนท่ี......................     

*****ประกันสังคม***** กรณีไม่เคยมีประกันสังคม กรณีท่ีเคยมีแล้ว และส่งต่อเน่ือง กรณีท่ีเคยมีแล้ว และขาดส่งแต่ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีท่ีเคยมีแล้ว และขาดส่งเกิน 6 เดือน โรงพยาบาลท่ีเคยประกันตน......................................................................

ท่านสามารถขับข่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับข่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์

* บุคคลอ้างอิง (ยกเว้นญาติหรือนายจ้างเดิม)

(1)

(2)

*กรณีฉุกเฉินติดต่อ ช่ือ

(1)

คะแนน

จากปี ถึงปี เฉล่ีย

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาชีวะศึกษา (ปวช.)

อนุปริญญา (ปวส.)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อ่ืน ๆ

สาขาวิชา
ระยะเวลา

ปร
ะวั

ติก
าร

ศึก
ษา

ระดับการศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัด วุฒิท่ีได้รับ

ใบสมัครงาน
ปร

ะวั
ติส่

วน
ตัว

แล
ะค

รอ
บค

รัว

ช่ือ-นามสกุล ความสัมพันธ์ สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู่ ต าแหน่ง โทรศัพท์

ช่ือ-นามสกุล ความสัมพันธ์ สถานท่ีท างาน/ท่ีอยู่ ต าแหน่ง โทรศัพท์

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จ ากัด

รูปถ่าย 1 นิว้



เดือน/ปี เดือน/ปี

พูด อ่าน เขียน เข้าใจ 1 6

อังกฤษ 2 7

จีน 3 8

อ่ืน ๆ 4 9

5 10

ท่านเคยประสบอุบัติเหตุในงานหรือไม่ ไม่เคย เคย จ านวน คร้ัง สาเหตุของการประสบอุบัติเหตุ

ท่านยินยอมให้สอบถามประวัติการท างานจากสถานท่ีท างานเดิมของท่านหรือไม่   ยินยอม ไม่ยินยอม  เพราะว่า

ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ เป็นการประจ า ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง

เป็นคร้ังคราว ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง

ท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้หรือไม่ ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง

ในต าแหน่งงานท่ีต้องการค ้าประกัน ท่านสามารถจัดหาผู้ค ้าประกันได้หรือไม่ ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง

ท่านยินยอมให้บริษัทเปล่ียนแปลงต าแหน่งหน้าท่ีตามความเหมาะสมได้หรือไม่ ขัดข้อง ไม่ขัดข้อง

ท่านเคยท างานในกิจการรักษาความปลอดภัยมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย  ในต าแหน่ง

ท่านเคยท างานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย ในต าแหน่ง สาเหตุท่ีออก

ท่านเคยมีคดีหรือถูกพิพากษากรณีกระท าความผิดหรือไม่ ไม่เคย เคย ในข้อหา.........................................................

เม่ือ อัตราโทษท่ีได้รับ

ท่านเคย ย่ืนข้ึนทะเบียนเป็น เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต มาก่อน หรือไม่ ไม่เคย เคย

กรณีเคยย่ืน ย่ืนวันท่ี.............................................................................. กับบริษัท............................................................................................................................

ท่านเคยไปพบแพทย์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา  คร้ัง     รักษาโรค 1

2 3

บุคคลท่ีรู้จักและคุ้นเคยในบริษัทช่ือ ความสัมพันธ์

ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะทดลองงานกับบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่มีข้อผูกพันท่ีจะให้บริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าท างาน และข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะ

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศ ค าส่ัง นโยบายท่ีบริษัทฯ มีอยู่ และ/หรือท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่ในอนาคต

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติประวัติอาชญากรรม และหากพบว่าเคยท าความผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิด

ลหุโทษ หรือความผิดโดยประมาท ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะให้บริษัทฯ เลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวท้ังหมดในใบสมัครงานน้ีเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ

ข้าพเจ้าได้ทุกเม่ือ  หากพบว่าข้อความในใบสมัครงาน และ/หรือ เอกสารท่ีน ามาแสดงไม่เป็นความจริงหรือเป็นเอกสารเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะให้บริษัทฯ เลิกจ้าง โดยไม่ต้อง

บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน และยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการตามกฎหมายด้วย

พร้อมน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครงาน ดังน้ี.-

(     ) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป (     ) ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ส าเนาใบระเบียน หรือ TRANSCRIPT)

(     ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (     ) ส าเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร

(     ) ส าเนาทะเบียนบ้าน (     ) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

(     ) ส าเนาใบอนุญาต เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต (ถ้ามี) (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………..

ลงช่ือ……………………………………………………………………….ผู้สมัคร

วันท่ี   ………………………………………………………………………
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ระยะเวลา
ช่ือของสถานท่ีท างาน / หมายเลขโทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดือนคร้ังสุดท้าย สาเหตุท่ีออก


