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วันที.่ ......................................

ใบสมัครงาน
กรุณากรอกข้ อความต่ างๆ ให้ ครบถ้ วน

รู ป 1 นิ้ว

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
คานาหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ ระบุ.....................................................................
ชื่อ-ไทย........................................................ นามสกุล........................................................... ชื่อเล่น ....................
ชื่อ-อังกฤษ...................................................................... นามสกุล..................................................................
ตาแหน่ งงานทีส่ มัคร หัวหน้า / ผูจ้ ดั การแผนก.......................................... พนักงานขาย / วิศวกรขาย
พนักงานประสานงานขาย
ช่างเทคนิค พนักงานขับรถส่งของ
พนักงานฝ่ ายผลิต
พนักงานรายวัน
อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................

ทางานกะ

ได้

ไม่ได้

วันทีส่ ามารถเริ่มงานได้ ...............................................................

เงินเดือนที่ตอ้ งการ : ....................................... บาท / (เดือน / วัน)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานที่เกิด............................................. วัน (จ/อ/พ/พฤ/ศ/ส/อา) และวันที่เกิด (ว/ด/ป)......................................... อายุ...............ปี
ส่วนสูง................ น้ าหนัก................. ศาสนา....................... เชื้อชาติ.............. สัญชาติ................ ตาหนิ....................................
การเกณฑ์ทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น อื่นๆ................................................
เลขที่บตั รประชาชน........................................................... วันหมดอายุ................................... สถานที่ออก...................................
เลขที่บตั รประกันสังคม.................................................. วันหมดอายุ............................. โรงพยาบาลที่เลือก..................................
เลขที่ใบขับขี่......................................................... วันหมดอายุ............................... ประเภท...........................................................

ทีอ่ ยู่อาศัย
ที่อยูป่ ัจจุบนั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว (บ้านพ่อ-แม่) บ้านตนเอง บ้านเช่า หอพัก อื่นๆ..........................................
เลขที่..................... หมู่........... หมู่บา้ น............................... ซอย......................................... ถนน....................................................
ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................
โทรศัพท์-บ้าน........................................ มือถือ................................................ e-mail.....................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั
อื่นๆ โปรดระบุตามรายละเอียดด้านล่าง
เลขที่........................ หมู่............. หมู่บา้ น................................... ซอย........................................ ถนน............................................
ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................

ข้ อมูลเกีย่ วกับครอบครัว บิดา-มารดา

อยูร่ วมกัน แยกกันอยู่ / หย่าร้าง
ชื่อ-นามสกุล บิดา....................................................... อาชีพ................................ อายุ.................ปี
ถึงแก่กรรม
ชื่อ-นามสกุล มารดา....................................................... อาชีพ................................ อายุ.................ปี ถึงแก่กรรม
จานวนพี่นอ้ ง (รวมตัวท่านเอง).......................... คน ผูช้ าย....................คน ผูห้ ญิง....................คน ท่านเป็ นคนที่......................
สถานภาพการสมรส โสด สมรส ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส....................................................... อาชีพ..................................
หย่าร้าง / หม้าย มีบุตรจานวน....................... คน
หน้าที่ 1 (Rev.04: 05/57)

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้ าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 0-2897-4800 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2897-4805,897-4830

e-mail : recruit@saf.co.th

ประวัติการศึกษา และการฝึ กอบรม
การศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ประถม

ช่วงเวลาที่
ศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขาที่จบการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

มัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ

การฝึ กอบรม.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา อื่นๆ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ.
(เข้า –ออก)

ชื่อบริ ษทั – เบอร์ ติดต่ อ (ต้ องระบุ)

ตาแหน่ง – แผนก

(เงินเดือนล่าสุ ด
ก่อนออก)

เหตุผลที่ออกจากงาน

บุคคลอ้ างอิง
ชื่อ – นามสกุล

ที่ทางาน (ชื่อบริ ษทั ฯ)

ตาแหน่ง

เบอร์ ติดต่อ

ความสัมพันธ์

ตาแหน่ง

เบอร์ ติดต่อ

ความสัมพันธ์

บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ เวลาฉุ กเฉิน
ชื่อ – นามสกุล

ที่ทางาน (ชื่อบริ ษทั ฯ)

มีญาติพี่นอ้ ง หรื อคนรู ้จกั อยูใ่ นวงการ (ธุรกิจ) นี้หรื อไม่ ไม่มี มี ชื่อ............................................ บริ ษทั ...........................
มีคนรู ้จกั ทางานอยูใ่ นบริ ษทั นี้หรื อไม่ ไม่มี มี ชื่อ.................................... ตาแหน่ง....................... ความสัมพันธ์................
หากต้องมีบุคคลค้ าประกัน ท่านสามารถพาใครมาค้ าประกันได้ (ระบุชื่อ).......................................................................................
อาชีพ.........................................................ตาแหน่ง...........................................................ความสัมพันธ์.........................................
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กรุ ณาตอบคาถามข้ างล่างนีใ้ ห้ ครบก่อนส่ งใบสมัครคืน
1. ท่านติดยาเสพติด หรื อเคยติดยาเสพติดหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
2. ท่านเคยต้องโทษจาคุก หรื ออยูร่ ะหว่างการรอลงอาญาสาหรับคดีใดๆ หรื อไม่ เคย ไม่เคย
3. ท่านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมต่อการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ ใช่ ไม่ใช่
4. ท่านเคยถูกฟ้ องเป็ นบุคคลล้มละลายหรื อไม่ เคย ไม่เคย
5. ท่านเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อไม่
เป็ น ไม่เป็ น
6. ท่าถนัดมือ
ซ้าย
ขวา
7. ท่านสายตาปกติหรื อไม่
ปกติ ยาว สั้น เอียง บอดสี
อื่นๆ......................................
8. บุคคลที่ขา้ พเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้คือ......................................................................................................................................
เหตุผล...........................................................................................................................................................................................
9. บุคคลที่ขา้ พเจ้าชอบน้อยที่สุดในขณะนี้คือ...................................................................................................................................
เหตุผล...........................................................................................................................................................................................
10. ถ้าข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวติ ข้าพเจ้าปรึ กษา....................................................................................................................................
11. ครอบครัวของข้าพเจ้าจัดอยูใ่ นประเภท (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
ฐานะความเป็ นอยูท่ างการเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
มัน่ คง ค่อนข้างมัน่ คง
อบอุ่นและมีความสุขมาก
ปานกลาง
ปานกลาง ค่อนข้างยากลาบาก
อบอุ่นและมีความสุขพอสมควร
ยากลาบาก
มีปัญหาบางครั้ง ไม่ค่อยดี
12. ผูท้ ี่อยูใ่ นความรับผิดชอบของข้าพเจ้ามีจานวน..................... คน เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็ น..................................................
13. ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอยูใ่ นระดับใด (เลือกตอบหัวข้อละ 1 ข้อ)
ความฉลาด
ความขยัน
ฉลาดค่อนข้างมาก ค่อนข้างฉลาด
ขยันมาก ค่อนข้างขยัน
ปานกลาง
พอเอาตัวรอด
ปานกลาง
ขี้เกียจ
14. เพื่อนๆ เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็ นคนประเภท (เลือกตอบ 2 ข้อ)
โกรธง่ายหายเร็ ว
ความคิดค่อนข้างรุ นแรง
เรี ยบร้อย
เข้มแข็ง
ใจน้อยบางครั้ง
ชอบคุยถึงตนเอง
ขี้เกรงใจ
คิดลึกซึ้ง
เข้ากับคนง่าย
ชอบทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบตัดสิ นใจในเรื่ องที่ตอ้ งเสี่ ยง
15. ระหว่างศึกษา (ระดับสูงสุด) วิชาที่ขา้ พเจ้าชอบมากที่สุด................................................ รองลงมา...........................................
16. กิจกรรมที่เคยร่ วมในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยคือ.....................................................................................................................
17. งานอดิเรกของข้าพเจ้าคือ............................................................................................................................................................
18. ความใฝ่ ฝันในชีวติ ของข้าพเจ้าคือ...............................................................................................................................................
19. ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้บุคคลไปสู่ความสาเร็ จในชีวติ คือ............................................................................
20. ลักษณะงานที่ชอบ (เลือกตอบไม่เกิน 3 ข้อ)
งานด้านวิชาการ
งานปฏิบตั ิ
งานรุ ก (เปรี ยบเสมือนกองหน้าฟุตบอล)
งานรับ (เปรี ยบเสมือนกองหลังฟุตบอล) งานที่มีการติดต่อกับผูอ้ ื่นน้อย งานที่มีการติดต่อกับผูอ้ ื่นมาก
21. การปฏิบตั ิงานกรุ งเทพฯเป็ นประจา ไ ม่ขดั ข้อง ขัดข้อง เหตุผล.................................................................................
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22. การปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดเป็ นประจา ไม่ขดั ข้อง ขัดข้อง เหตุผล...............................................................................
23. ปัจจุบนั มีโรคประจาตัว คือ.........................................................................................................................................................
24. ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา เคยเจ็บป่ วยเข้าโรงพยาบาล หรื อไม่ เคย ไม่เคย
กรณี เคย โปรดระบุ สาเหตุ/โรค..................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความทีข่ ้ าพเจ้ าได้ เขียนข้ างต้ นและหลักฐานต่ างๆ ทีแ่ นบมาพร้ อมกับใบสมัครนีเ้ ป็ นความจริงทุก
ประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปิดบังความจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทยกเลิกการสมัครงาน
ของข้ าพเจ้ า หรือหากข้ าพเจ้ าได้ เข้ าทางานกับบริษัทแล้ ว ให้ บริษัทดาเนินการให้ ข้าพเจ้ าพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริษัท
โดยไม่ จ่ายค่ าชดเชยใดๆทั้งสิ้นได้ทนั ที
พร้ อมกันนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานด้ านล่ างนี้
ลงชื่อผูส้ มัคร

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัคร

.............................................................
(...........................................................)
วันที่............./................../.................

.............................................................
(...........................................................)
วันที่............./................../.................

ข้ อแนะนาในการสมัครงาน
1. การเขียนใบสมัคร
1.1 บริ ษทั ไม่รับสมัครผูท้ ี่ทางานกับบริ ษทั ในเครื อฯ อยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
1.2 เขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการ ข้อความใดไม่มีหรื อไม่ทราบให้ขีด (-)
1.3 หากมีขอ้ สงสัยใดๆ ในการเขียนข้อความลงในใบสมัครให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ ในกรณี ที่ผสู ้ มัครทราบดี
แล้วว่าจะต้องเขียนข้อความลงไปในแบบที่กาหนดไว้ และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องเขียนลงไปดีอยูแ่ ล้ว แต่ละเว้น
ไม่เขียนข้อความนั้นลง ทาให้บริ ษทั เข้าใจผิดพลาดไปจากความจริ ง บริ ษทั จะถือว่าผูส้ มัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่
เป็ นจริ งให้บริ ษทั รับทราบ บริ ษทั อาจงดพิจารณาการสมัครนั้นได้
1.4 ในกรณี ยา้ ยที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยูใ่ หม่กบั ทางบริ ษทั เพื่อสะดวกในการติดต่อ
2. หลักฐานทีต่ ้ องแนบพร้ อมใบสมัคร
2.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สาเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
2.5 สาเนาใบสุทธิ หรื อใบแสดงผลการเรี ยน หรื อประกาศนียบัตรต่างๆ
2.6 สาหรับผูส้ มัครชายหากพ้นภาระทางทหารแล้ว ต้องนาหลักฐานมาแสดงด้วย
2.7 สาเนาใบรับรองการทางานเดิม (ถ้ามี)
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การสั มภาษณ์ : (สาหรับบริษัทฯ)
ผูจ้ ดั การแผนกโดยตรง (1) : ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................... วันที่.......................
ผูจ้ ดั การแผนกโดยตรง (2) : ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................... วันที่.......................
ผูจ้ ดั การแผนกโดยตรง (3) : ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................... วันที่.......................
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั : ..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................... วันที่.......................

สรุ ปผลการสั มภาษณ์
พิจารณารับเข้าทดลองงานบริ ษทั
เอส.เอ.เอฟ สเปเชียล สตีล จากัด ธนสิ น อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ในตาแหน่ง....................................................โดยให้เริ่ มงานวันที่ .................................กาหนดทดลองงาน ..........................เดือน
ด้วยอัตราค่าจ้าง(วัน / เดือน) ละ………………. บาท รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้.........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
เก็บใบสมัครไว้พิจารณาตัดสิ นใจอีกครั้ง…………………………………………………………………………………….
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