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ใบสมัครงาน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
เลขที่.........................
ขอแนะนํา
1. โปรดอ"านขอความใหละเอียด ก"อนจะกรอกขอความในใบสมัคร
2. กรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง และโดยละเอียด ช"องใดที่ไม"ตองการใหขีด (-) ลงในช"องว"าง
3. หากปรากฏว"ามีขอความในใบสมัคร ไม"เป8นความจริง องค:การสุราฯ จะถือเป8นหลักฐานในการพิจารณา
เลิกจางโดยไม"จ"ายผลประโยชน:ตอบแทนใด ๆ
_____________________________________________________________________________________
ตําแหน"งงานที่สมัคร.......................................................................................วันที่สมัคร.................................................
_____________________________________________________________________________________
1.ประวัติส"วนตัว
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย(นาย,นางสาว,นาง).................................................................................
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ(MR., MISS, MRS.)……………………………....………..……………………….
เชื้อชาติ..........................สัญชาติ...............................สถานที่เกิด............................................

รูปถ"าย
1.5 x 2 นิ้ว

วัน/เดือน/ปIเกิด...............................................อายุ..................ปI ศาสนา................................

ที่อยูป"จจุบันเลขที่................หมู"ที่.........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................
ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย:.................................... โทรศัพท:.................... .................E-mail………………………………………………………

ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบ&าน เลขที่................หมู"ที่............ ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................
ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย:......................
บัตรประชาชน/ใบต"างดาวเลขที่.........................................................ออกโดย.................................................................
วันออกบัตร..................................................วันหมดอายุ....................................................
_____________________________________________________________________________________
2. สถานะทางครอบครัว ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย"า
( ) หมาย
_____________________________________________________________________________________
ความสัมพันธ:ชื่อ – สกุล
อาชีพ
ที่อยู"-ที่ทํางาน
_____________________________________________________________________________________
บิดา

................................................................................... ..................................................................

มารดา

......................................... .......................................... ..................................................................

คู"สมรส

......................................... .......................................... ..................................................................

( ) ไม"จดทะเบียนสมรส

( ) จดทะเบียนสมรส ที่เขต.........................................................
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3. สถานะภาพทางทหาร
( ) เกณฑ:แลว สังกัด........................................................................ วันที่เขาประจําการ..............................................
( ) ไดรับการยกเวนเพราะ..............................................................................................................................................
4.ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่อสถานศึกษา-ที่ตั้ง-จังหวัด

ปIที่เริ่ม
ปIที่สําเร็จ

เกรด/คะแนน

ประกาศนียบัตร

มัธยม
อาชีวะ
อุดมศึกษา
อื่น ๆ
กิจกรรมระหว"างการศึกษา
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
5. ความสามารถพิเศษ
5.1 ...................................................................................... 5.2 .............................................................................
5.3 ...................................................................................... 5.4 .............................................................................
5.5 ความสามารถทางภาษา

ภาษา

เขาใจ
ดี

พอใช อ"อน

พูด
ดี

พอใช อ"อน

เขียน
ดี

พอใช อ"อน

อ"าน
ดี

พอใช อ"อน
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6. ประวัติการผ"านงาน
ลําดับ

จาก – ถึง
เดือน

ปI

ชื่อ-ที่อยู" (สถานที่ทํางาน)

ตําแหน"ง
(ลักษณะงานที่ทํา)

เงินเดือน

สาเหตุ
ที่ลาออก

1.
2.
3.

ท"านขัดของหรือไม" หากองค:การสุราฯ จะสอบประวัติการทํางานของท"าน
( ) ไม"ขัดของ
( ) ขัดของ เพราะ.............................................................................................
_____________________________________________________________________________________
7. โปรดใหรายชื่อผูอางอิงถึงตัวท"านได 2 ท"าน โดยไม"ใช"ญาติพี่นอง
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ความสัมพันธ:

อาชีพ

ที่อยู"/ที่ทํางาน/โทรศัพท:

1.
2.
_____________________________________________________________________________
8.ผูค้ําประกัน (โปรดกรอกโดยละเอียด)
ชื่อ-สกุล ................................................. ความสัมพันธ:............................. อาชีพ.............................................
ที่อยู"....................................................................................................... โทรศัพท:.............................................
ที่ทํางาน................................................................................................. โทรศัพท:.............................................
_____________________________________________________________________________________
9. สุขภาพ
9.1 ท"านเคยเป8นโรคเรื้อรัง หรือ โรคติดต"อหรือไม" ( ) ไม"เป8น ( ) เป8น.....................................................
9.2 ในรอบ 1 ปI ก"อนวันสมัคร ท"านเคยป^วยเป8น..............................................................................................
9.3 ท"านมีโรคประจําตัว ( ) ไม"มี

( ) มี เป8น.....................................................................................
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10. รายละเอียดอื่น ๆ
10.1 ท"านสมัครงานในองค:การสุราฯ นี้เป8นครั้งแรก ( ) ใช" ( ) ไม"ใช" เป8นครั้งที่....................................
10.2 ท"านสามารถออกต"างจังหวัด ( ) ได ( ) ไม"ได เพราะ................................................................
10.3 ท"านมีญาติพี่นอง หรือ เพื่อนในองค:การสุราฯ นี้หรือไม" ( ) มี
( ) ไม"มี
ถามี
10.3.1 ชื่อ-สกุล....................................................... ความสัมพันธ:..........................ฝ^าย.........................
10.3.2 ชื่อ-สกุล....................................................... ความสัมพันธ:..........................ฝ^าย.........................
10.4 องค:การสุราฯ มีความประสงค:จะจางเขาทํางาน ท"านสามารถเขาปฏิบัติงานภายใน...........................วัน
10.5 ท"านเคยถูกจําคุกหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาหรือไม" ( ) เคย ( ) ไม"เคย
ในกรณีที่ตอบว"าเคย โปรดใหรายละเอียด................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10.6 ป`จจุบันท"านเป8นสมาชิกชมรม หรือ สมาคมใด..........................................................................................
10.7 ใครเป8นผูแนะนําใหท"านมาสมัครงานที่องค:การสุราฯ ...............................................................................
10.8 โปรดแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดท"านจึงสมัครเขาทํางานกับองค:การสุราฯ ....................................
..................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามขอบังคับองค:การสุราฯ ที่มีอยู"ในป`จจุบัน และยินยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจาง ตามขอบังคับองค:การสุราฯ ที่อาจจะพึงมีในอนาคตดวย และขอรับรองว"าขอความที่ไดกรอกไวขางตน
ทั้งหมดเป8นความจริงและถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................................
(..................................................................)
_____________________________________________________________________________________
เฉพาะเจาหนาที่
1. ไดตรวจรายละเอียดใบสมัครและคุณสมบัติของ
2. ไดตรวจสอบหลักฐานต"าง ๆ ของผูสมัครแลว
ผูสมัครรายนี้แลวเห็นว"า ผูสมัครอยู"ในหลักเกณฑ:
ปรากฏว"า
ที่จะรับสมัครในครั้งนี้ได
มีหลักฐานครบถวน
ขาดคุณสมบัติ
มีป`ญหาอื่น ๆ
ความเห็นของเจาหนาที่
(ลงชื่อ)......................................................
เจาหนาที่ผูรับสมัคร
.............../................./...................

(ลงชื่อ).............................................
เจาหนาที่ผูตรวจหลักฐาน
.............../................./..................

(F-P-PMS-003-004)
Rev : 1(0), 12/06/60

