ใบสมัครงาน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
เลขที่.........................
ขอแนะนํา
1. โปรดอานขอความใหละเอียด กอนจะกรอกขอความในใบสมัคร
2. กรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง และโดยละเอียด ชองใดที่ไมตองการใหขีด ( - ) ลงในชองวาง
3. หากปรากฏวามีขอความในใบสมัคร ไมเปนความจริง องคการสุราฯ จะถือเปนหลักฐานในการพิจารณา
เลิกจางโดยไมจายผลประโยชนตอบแทนใด ๆ
_____________________________________________________________________________________
ตําแหนงงานที่สมัคร.......................................................................................วันที่สมัคร.................................................
_____________________________________________________________________________________
1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย,นางสาว,นาง).................................................................................
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (MR., MISS, MRS.)……………………………....………..……………………….
รูปถาย
เชื้อชาติ..........................สัญชาติ...............................สถานที่เกิด............................................
1.5 x 2 นิ้ว
วัน/เดือน/ปเกิด...............................................อายุ..................ป ศาสนา................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่................หมูที่.........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................
ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย......................................... โทรศัพท.................................................
ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน เลขที่................หมูที่............ ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................
ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย......................
บัตรประชาชน/ใบตางดาวเลขที่.........................................................ออกโดย.................................................................
วันออกบัตร.................................................. วันหมดอายุ....................................................
_____________________________________________________________________________________
2. สถานะทางครอบครัว ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยา
( ) หมาย
_____________________________________________________________________________________
ความสัมพันธ
ชื่อ – สกุล
อาชีพ
ที่อยู-ที่ทํางาน
_____________________________________________________________________________________
บิดา
......................................... .......................................... ..................................................................
มารดา
......................................... .......................................... ..................................................................
คูสมรส
......................................... .......................................... ..................................................................
( ) ไมจดทะเบียนสมรส
( ) จดทะเบียนสมรส ที่เขต.........................................................
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3. สถานะภาพทางทหาร
( ) เกณฑแลว สังกัด........................................................................ วันที่เขาประจําการ..............................................
( ) ไดรับการยกเวนเพราะ..............................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
4. ประวัติการศึกษา
ระดับ

ปที่เริ่ม
ปที่สําเร็จ

ชื่อสถานศึกษา-ที่ตั้ง-จังหวัด

เกรด/คะแนน

ประกาศนียบัตร

ประถม
มัธยม
เตรียมอุดม
อาชีวะ
อุดมศึกษา
อื่น ๆ
กิจกรรมระหวางการศึกษา
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
5. ความสามารถพิเศษ
5.1 ...................................................................................... 5.2 .............................................................................
5.3 ...................................................................................... 5.4 .............................................................................
5.5 ความสามารถทางภาษา
ภาษา

ดี

เขาใจ
พอใช ออน

ดี

พูด
พอใช

ออน

ดี

เขียน
พอใช ออน

ดี

อาน
พอใช ออน
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6. ประวัติการผานงาน
ลําดับ

จาก – ถึง
เดือน ป

ชื่อ-ที่อยู (สถานที่ทํางาน)

ตําแหนง
(ลักษณะงานที่ทํา)

เงินเดือน

สาเหตุ
ที่ลาออก

1.
2.
3.

ทานขัดของหรือไม หากองคการสุราฯ จะสอบประวัติการทํางานของทาน
( ) ไมขัดของ
( ) ขัดของ เพราะ.............................................................................................
_____________________________________________________________________________________
7. โปรดใหรายชื่อผูอางอิงถึงตัวทานได 2 ทาน โดยไมใชญาติพี่นอง
ลําดับ
1.
2.

ชื่อ – สกุล

ความสัมพันธ

อาชีพ

ที่อยู/ที่ทํางาน/โทรศัพท

____________________________________________________________________________________
8. ผูค้ําประกัน (โปรดกรอกโดยละเอียด)
ชื่อ-สกุล ................................................. ความสัมพันธ............................. อาชีพ.............................................
ที่อยู....................................................................................................... โทรศัพท.............................................
ที่ทํางาน................................................................................................. โทรศัพท.............................................
_____________________________________________________________________________________
9. สุขภาพ
9.1 ทานเคยเปนโรคเรื้อรัง หรือ โรคติดตอหรือไม ( ) ไมเปน ( ) เปน.....................................................
9.2 ในรอบ 1 ป กอนวันสมัคร ทานเคยปวยเปน..............................................................................................
9.3 ทานมีโรคประจําตัว ( ) ไมมี
( ) มี เปน.....................................................................................
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10. รายละเอียดอื่น ๆ
10.1 ทานสมัครงานในองคการสุราฯ นี้เปนครั้งแรก ( ) ใช ( ) ไมใช เปนครั้งที่....................................
10.2 ทานสามารถออกตางจังหวัด ( ) ได ( ) ไมได เพราะ................................................................
10.3 ทานมีญาติพี่นอง หรือ เพื่อนในองคการสุราฯ นี้หรือไม ( ) มี
( ) ไมมี
ถามี
10.3.1 ชื่อ-สกุล....................................................... ความสัมพันธ..........................ฝาย.........................
10.3.2 ชื่อ-สกุล....................................................... ความสัมพันธ..........................ฝาย.........................
10.4 องคการสุราฯ มีความประสงคจะจางเขาทํางาน ทานสามารถเขาปฏิบัติงานภายใน...........................วัน
10.5 ทานเคยถูกจําคุกหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาหรือไม ( ) เคย ( ) ไมเคย
ในกรณีที่ตอบวาเคย โปรดใหรายละเอียด................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10.6 ปจจุบันทานเปนสมาชิกชมรม หรือ สมาคมใด..........................................................................................
10.7 ใครเปนผูแนะนําใหทานมาสมัครงานที่องคการสุราฯ ...............................................................................
10.8 โปรดแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดทานจึงสมัครเขาทํางานกับองคการสุราฯ ....................................
..................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________________
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามขอบังคับองคการสุราฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และยินยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจาง ตามขอบังคับองคการสุราฯ ที่อาจจะพึงมีในอนาคตดวย และขอรับรองวาขอความที่ไดกรอกไวขางตน
ทั้งหมดเปนความจริงและถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................................
(..................................................................)
_____________________________________________________________________________________
เฉพาะเจาหนาที่
1. ไดตรวจรายละเอียดใบสมัครและคุณสมบัติของ
2. ไดตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ของผูสมัครแลว
ผูสมัครรายนี้แลวเห็นวา ผูส มัครอยูในหลักเกณฑ
ปรากฏวา
ที่จะรับสมัครในครั้งนี้ได
 มีหลักฐานครบถวน
 ขาดคุณสมบัติ
 มีปญหาอื่น ๆ
 ความเห็นของเจาหนาที่
(ลงชื่อ)......................................................
เจาหนาที่ผูรับสมัคร
.............../................./...................

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

