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ใบสมคัรเข้าปฏิบตัิงานในองค์การตลาดใบสมคัรเข้าปฏิบตัิงานในองค์การตลาด  
 

เขียนท่ี  ........................................................... 
วนัท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.................. 

Position Applied for ต าแหน่งท่ีสมคัรงาน..................................................... Department แผนก........................................................................... 
Date Ready to start พร้อมท่ีจะท างาน วนัท่ี............................................................................................................................................................. 
1. Personal Details รายละเอียดส่วนตวัของผูส้มคัรช่ือและนามสกลุ: นาย/นาง/น.ส. 
............................................................................................................................................ 
Name in full: Mr/Mrs/Miss 
............................................................................................................................................ 
Age อาย ุ       Date of  Birth วนัเกิด                     Place of Birth เกิดท่ี 
...............                 ............/...................../..............            .............................................. 
Nationality at Birth สญัชาติเม่ือเกิด................................................................................... 
Present Nationality สญัชาติปัจจุบนั.................................................................................. 
Present Citizenship เช้ือชาติปัจจุบนั  I.D. Card No. บตัรประชาชนเลขท่ี  Issued at ออกท่ี        เลขท่ีผูเ้สียภาษี 
.....................................................  .............................................................  ………………..       …….………………. 
Marital Status : 
สถานะทางครอบครัว :   Married     Engaged   Single โสด 
     Divorced หยา่    Widow หมา้ย 
Date of Marriage วนัท่ีแต่งงาน No. Of Children จ านวนบุตร      sex เพศ …………………. สูง.............………… (เซนติเมตร) 
………………………………. ……………………………..       Age อาย.ุ...........................ปี น ้าหนกั …………..… (กิโลกรัม) 
Home Address ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................................................................... 
Home Telephone เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น.................................................... Mobile Phone  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ.................................................... 
E-Mail...................................................................................................................................................................................................................... 
Have you ever had epilepsy stroke? ท่านเคยเป็นโรคลมบา้หมูหรือไม่ ?   Yes เคย     No ไม่เคย 
Have you entered monkhood? ท่านเคยผา่นการอุปสมบทมาแลว้หรือไม่ ?    Yes เคย     No ไม่เคย  
2.  MILITARY STATUS 
   Are you subject to military service? ท่านยงัมีพนัธะเก่ียวกบัการรับราชการทหารหรือไม่ ? 
        Yes มี    No ไม่มี   Reason เหตผุล.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
3. ช่ือบิดา..................................................................................................ช่ือมารดา................................................................................................ 
ช่ือสามีหรือภรรยา.................................................................................................................................................................................................... 
4. อาชีพของสามีหรือภรรยา..................................................................................................................................................................................... 
5. บิดาหรือมารดาเคยตอ้งโทษในกรณีเหล่าน้ีหรือไม่ (1) ท าความผิดอาญาวา่ดว้ยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจา้อยูห่วั และราชอาณาจกัร 
(2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสัง่ใหอ้ยูใ่นเขตอนัมีก าหนด (ถา้เคยใหร้ะบุวา่ ในกรณีใด)..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................. 

   

  

  

  

  

 

 

PHOTO 

ติดรูปถ่ายขนาด 

1  นิ้ว” 
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6. EDUCATION BACKGROUND รายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษา 

 
Laval 

ระดบัการศึกษา 

 
Name of Institute 

ช่ือสถาบนั 

 
Location 
สถานท่ีตั้ง 

Graduated 
การศึกษา 

Period of study 
ระยะเวลา 

No. of Year  
Study 

จ านวนปี 

Degree/Diploma Obtained 
ปริญญา/ประกาศนียบตัรท่ี

ไดรั้บ 
Yes No 

ไม่ส าเร็จ 
From To   

1.ประถมศึกษา         

2.Secondary School 
มธัยมศึกษา 

        

3.Tech./Comm. 
เทคนิค/อาชีวะ 

        

4.University 
มหาวิทยาลยั 

        

5.Post Graduate 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

        

6.Any other 
Training Received 
การฝึกงานอ่ืน 

        

 
7.  Knowledge of Foreign Languages (State whether Fluent, Working, or Slight) 
ความรู้เก่ียวกบัภาษาต่างประเทศ (บ่งวา่คล่อง หรือใชง้านได ้หรือนิดหน่อย) 

Foreign Language Conversation Writing Reading 
    
    
    

 
8. Special skill you possess and/or machines ads equipment you can operate/use 
บอกความสามารถพิเศษและความช านาญในการใชเ้คร่ืองจกัรและเคร่ืองมือต่าง ๆ   

 
For those who can type: 
ส าหรับผูท่ี้สามารถพิมพดี์ดได้ 

Thai 
ภาษาไทย 

Approximate mummer of words per minute จ านวนค าต่อนาที 

 

English 
ภาษาองักฤษ 

 

 
Shorthand Speed 
ความรวดเร็วในการเขียนชวเลข 

Thai 
ภาษาไทย 

 

English 
ภาษาองักฤษ 

 

9. ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์,ระบบต่าง ฯลฯ 
 9.1................................................ 9.2................................................ 9.3................................................  
 9.4................................................ 9.5................................................ 9.6................................................  
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10. ความสามารถในการขบัข่ี     รถยนต ์   รถจกัรยานยนต ์  รถบรรทุก  
11. มพีาหนะสว่นตัว      รถยนต ์   รถจกัรยานยนต ์  รถบรรทุก  
12.  Position of Responsibility Held in society or   Position   From   To 
Organization at:      ต าแหน่ง   จาก   ถึง 
ต าแหน่งความรับผิดชอบในสงัคมหรือสถาบนั  ……………………………      ……………………. …………………...  
School โรงเรียน     ……………………………      ……………………. …………………… 
University มหาวทิยาลยั    ……………………………      ……………………. ……………………. 
Overseas University มหาวทิยาลยัต่างประเทศ  ……………………………      ……………………. ……………………. 
Other อ่ืน ๆ     ............................................      .................................. .................................. 
13. DETAILS OF GUARANTOR (Only positions requiring guarantor) 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั (ส าหรับต าแหน่งท่ีตอ้งมีผูค้  ้าประกนั) 
Name ช่ือ..........................................................................Relationship ความสมัพนัธ์............................................................................................. 
Address ท่ีอยู.่....................................................................................................................(Tel.โทรศพัท.์..............................................................) 
Amount Guaranteed วงเงินท่ีค ้าประกนั................................................................................................................................................................... 
 
 
14. Person (s) for quick organization in case of emergency 
ผูท่ี้องคก์ารสามารถติดต่อถึงท่านไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
 

Name 
ช่ือ 

Address 
ท่ีอยู ่

Telephone 
โทรศพัท ์

Relationship 
ความสมัพนัธ์ 

    

15. Name of person (s) not related to applicant to whon  rederence 
ช่ือผูท่ี้ไม่ใช่ญาติของผูส้มคัร 3 ช่ือ ท่ีสามารถรับรองท่านได ้

 
 
 
 
 
 

   

16. Person in the Organization whom application know (if any) 
ช่ือคนในองคก์ารน้ีท่ีผูส้มคัรรู้จกั (ถา้มี) 

 
 

   

17. PERSONAL INTERESTS 
Name your personal interests of hobbies and state what it is about then that you enjoy 
ส่ิงท่ีท่านสนใจเป็นพิเศษหรืองานอดิเรกของท่าน พร้อมทั้งเหตุผลท่ีชอบ 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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18.  Set out what particularly interested you in your university studies that you would like to continue doing during working career. 
วชิาท่ีท่านสนใจเป็นพิเศษขณะท่ีเรียนหนงัสืออยู ่และเคยตั้งใจท่ีจะใชว้ชิานั้นมาประกอบอาชีพ 
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
19.  DETAILS OF EMPLOYMENT HISTORY (IF ANY) รายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการท างาน (ถา้มี) 
Present employment งานปัจจุบนั 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
 Name of employer ช่ือนายจา้งของท างาน   Date joined วนัเร่ิมท างาน 
......................................................................................  .................................................................................................................... 
 Position held ต าแหน่งงานปัจจุบนัของท่าน  Present monthly salary เงินเดือนปัจจุบนั (Gross/net จ านวนเตม็/สุทธิ)  
......................................................................................  .................................................................................................................... 
 
Brief description of dutes หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยสงัเขป........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
Reasons for wishing to leave the present employment เหตผุลท่ีท าใหมี้ความประสงคท่ี์จะออกจากงานปัจจุบนั 
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 
20. Previous Employment (give latest employer first) งานท่ีเคยท ามาก่อน (กรุณาใส่ช่ือนายจา้งคนสุดทา้ยข้ึนก่อน) 

From-to 
จาก-ถึง 

Name of Employe 
ช่ือนายจา้ง/บริษทั 

Location 
ท่ีตั้ง 

Last Position Held 
ต าแหน่งสุดทา้ย 

Last Salary 
เงินเดือนคร้ังสุดทา้ย 

Reasons for Leaving 
เหตท่ีุออก 

      
      
      
      

21. Have you ever applied to this company before ? ท่านเคยสมคัรงานกบัองคก์ารตลาดน้ีหรือไม่ 
You for what position? ......................................................................................................................................................................... 
เคย ต าแหน่งท่ีสมคัร 
No 
ไม่เคย 
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22.  May enquiries be nade from your past or present employer (s)? จะสอบถามจากนายจา้งปัจจุบนัหรือนายจา้งเก่าของท่านหรือไม่ ? 
 Yes, When ?............................................................................................................................................................................................. 
 ได ้เม่ือไหร่? 
 No. Why?................................................................................................................................................................................................. 
 ไม่ได ้เหตุผล 
23.  Have you ever been arrested charged or taken into custody? 
ท่านเคยถูกจบัถูกฟ้องหรือถูกควบคุมหรือไม่ ?       Yes/ เคย  No/ไม่เคย 
If what charge? ถา้เคย  โดยขอ้หา................................................................................................................... 
24. Have you ever been seriously will within the past five years?     Yes/เคย  No/ไม่เคย 
ในระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมาท่านเคยป่วยหนกับา้งหรือไม่ ?...................................................................................... 
25. Are you now or have you ever been a member of any society association union etc 
ท่านก าลงัเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกของสมาคม องคก์าร สหภาพ ฯลฯ อยูห่รือไม่ 
        Yes เป็น   Position ต าแหน่ง...................................................................................................................................................... 
   Duration of membership ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก.......................................................................................... 
         No ไม่ไดเ้ป็น................................................................................................................................................................................................. 
26. ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9  และแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

I the undersigned here’d certify that all the information given by me is true and correct I realize that any mis statement made herein 
could render any contact of employment concluded null and void 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีไดใ้หไ้วใ้นใบสมคัรน้ีทั้งหมดถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้ตระหนกัดีวา่การให้
ขอ้ความท่ีผดิไปจากความจริงในใบสมคัรน้ีจะยงัผลใหส้ญัญาการจา้งงานของขา้พเจา้กบัองคก์ารตลาดเป็นโมฆะโดยไม่มีเง่ือนไข 
          

Signature of applicant’s:……………………………. 
         ลงช่ือผูส้มคัร 
           Date:……………………………. 
           วนัท่ี  
 

       เขียนท่ี……………………………………….. 

วนัท่ี………….เดือน………………พ.ศ…………. 

   ขา้พเจา้……………………………………………………..…………ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ   หรือรัฐวสิาหกิจ………………………………… 

……………………………………..….เก่ียวขอ้งเป็น…..………………………ขอรับรองวา่นาย/นาง/นางสาว..................................................................
ผูส้มคัรเขา้ปฏิบติังานในองคก์ารตลาด เป็นผู ้มีความประพฤติดี ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และขอ้ความตามท่ีผูส้มคัรกล่าวขา้งตน้นั้น ถูกตอ้งตามและ
เป็นความจริงทุกประการ. 

          Signature of Guarantor:……………………………… 
         ลงช่ือผูรั้บรอง 
           Date:……………………………. 
           วนัท่ี  
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ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับ 4 หรือพนักงานรัฐวสิาหกจิระดับหัวหน้าแผนก ขึน้ไป 
หมายเหต ุ               
1. หลกัฐานผูส้มคัร  

1.1 ส าเนาบตัรประชาชน 
1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 
1.3 บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
1.4 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1  น้ิว จ านวน 2 ใบ  และไฟลรู์ป 
1.5 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ 
1.6 ใบรับรองแพทยอ์ายไุม่เกิน 1 เดือน 
1.7 สด. 53. 

2. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ, ทะเบียนสมรส, สูจิบตัรบุตร 
3. ส าเนาหนงัสือผา่นงาน, หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างาน , ส าเนาเอกสารการฝึกอบรม / ดูงาน  
4. Resume การยอ่เร่ืองราวเก่ียวกบัผูส้มคัร 
5. ผูรั้บรองจะตอ้งเป็นขา้ราชการขั้นสญัญาบตัร ระดบั 4 ข้ึนไป หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจตั้งแต่ระดบัหวัหนา้แผนกข้ึนไป 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน, ส าเนาบัตรข้าราชการ, หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
แผนกบริหารบุคคล 
โทร.0-2158-0416-20 ต่อ 43,49 
http://www.market-organization.or.th/ 
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