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DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES LTD. 
 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 
 

NOTES 
1. The application should be completed preferably in your handwriting. 
2. If you find insufficient space on the form, write on supplementary space. 
3. Do not send documents, which you wish to be returned. 
4. In the event that you are employed and it is subsequently discovered that you 

have made a false declaration in this form, the Company reserves the right to 
terminate your service summarily. 

 

POSITION DESIRED / EXPECTED SALARY            

___________________________________________ / ______________ Baht 
 

NAME & ADDRESS                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL  DATA 
 
 
 
 
 
 
 

Recent Photo 
Of Applicant 

Size 2” 

Mr./Mrs./Miss (in English): ____________________________________________ (Nick name) _____________________ 
นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย): ____________________________________________ (ช่ือเล่น)_______________________ 
Permanent Address : ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (in Thai) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ Tel (โทรศพัท)์______________ 

    Own Home           Parent’s Home          Rental Home     Dormitory     Other __________________________ 
   บา้นตนเอง         บา้นบิดามารดา   บา้นเช่า                       หอพกั         อ่ืนๆ 
Present Address : ท่ีอยูปั่จจุบนั (in Thai) _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ Tel (โทรศพัท)์______________ 
     Own Home          Parent’s Home          Rental Home     Dormitory     Other __________________________ 
   บา้นตนเอง         บา้นบิดามารดา   บา้นเช่า                       หอพกั         อ่ืนๆ 
 
 
 Date of Birth (ว/ด/ป เกิด) : _____________ Age (อาย)ุ : _______ 
Place of Birth (สถานท่ีเกิด) : _____________________________ 
Nationality (สญัชาติ) : __________ Race (เช้ือชาติ) : __________ 
Religion (ศาสนา) : _____________________________________ 
I.D.Card No. (บตัรประชาชนเลขท่ี) : _______________________ 
Issued at (ออกบตัรท่ี) :  _________________________________ 
Date Issued (วนัท่ีออกบตัร) : _____________________________ 

Marital Status :   Single (โสด)       Married (สมรส) 
สถานภาพ         Divorced (หยา่)    Separated (แยกกนัอยู)่ 
Spouse’s Name : ________________________  Age ______ 
ช่ือคู่สมรส  ________________________   อาย ุ  _________                                                   
Children (บุตร) :    Boy  (ชาย)_____   Girl  (หญิง)  _______ 
Spouse’s Occupation (อาชีพคู่สมรส) : _________________ 
Marriage Cert. No.(ทะเบียนสมรสเลขท่ี) : ______________ 
 

Height (ส่วนสูง) ................ cm 
Weight (น ้าหนกั) .............. kgs 
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FAMILY  DETAILS 
Father’s Name (บิดาช่ือ) _____________________________________ Age (อาย)ุ _______ Occupation (อาชีพ) _______________ 
Mother’s Name (มารดาช่ือ) __________________________________  Age (อาย)ุ _______ Occupation (อาชีพ) _______________ 
Home’s Address (in Thai) บา้นเลขท่ี __________________________________________________  Tel (โทรศพัท)์ ____________ 
Number of Brother and Sisters (include you) จ านวนพ่ีนอ้งรวมทั้งคุณ __________ persons (คน) ; you are the (คุณคือคนท่ี) ______ 

No. 
ท่ี 

Name & Surname  
ช่ือและนามสกลุ 

Age  
อาย ุ

Occupation  
อาชีพ 

Telephone  
โทรศพัท ์

     
     
     
     
     

HEALTH 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION DATA 
Education 

ระดบัการศึกษา 
Name of   Institution 
ช่ือสถาบนัการศึกษา 

Attendedเขา้ศึกษาปี Degree/Certificate 
วฒิุการศึกษา 

Major 
วชิาเอก Fr (จาก) To (ถึง) 

High School  
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

     

Vocational School  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

     

University / College 
มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั 

     

Other  (อ่ืนๆ)      

SKILLS & HOBBIES 

Typing (พิมพดี์ด)              Thai (ไทย) _____ words/mins (ค า/นาที) ;           English (องักฤษ)_____ words/mins (ค า/นาที) 
Computer      Word Processing (เวริดโ์ปรเซสซ่ิง)         Lotus (โลตสั)     dBASE (ดีเบส)     Others (อ่ืนๆ)__________________ 
Other skills (ความสามารถอ่ืนๆ) _____________________________________ Hobbies (งานอดิเรก) _________________________ 

Physical disabilities or handicap or chronic disease, e.g. sight, hearing, speech, color blindness, etc. (describe) 
คุณมีปัญหาทางสภาพร่างกายหรืออุปสรรคหรือเจบ็ป่วยเร้ือรัง เช่น การเห็น การไดย้นิ การพดู ตาบอดสี อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

_________________________________________________________________________________________________________
_____ Major illness or accident, if any, please specify when you suffered. (ถา้เคยเจบ็ป่วยหนกั, เกิดอุบติัเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดให้ชดัเจน) 

_________________________________________________________________________________________________________
____ 
 



    

FM-HR-017-01-3 (21/01/14)                                                                                                        DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES LTD. 

ACTIVITIES 
At   Scholl / Other 
โรงเรียน / ท่ีอ่ืน ๆ 

Sports / Other  leisure time 
กีฬา / กิจกรรมยามวา่งอ่ืน ๆ 

Membership Club, Society, 
Association, etc. 

(สมาชิกชมรม, สงัคม,สมาคม, 
อ่ืน ๆ ) 

Position of  responsibility held 
ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

    
    

TRAINING  
Special Courses / Training 
ความรู้พิเศษ / ฝึกอบรม 

Institution  
สถาบนั 

Date / Duration (Hours.Days) 
(ระหวา่งวนัท่ี (จ านวนชัว่โมง, วนั ) 

   
   

EMPLOYMENT DATA 
Company Name&Address 

ช่ือบริษทัและท่ีอยู ่
from past to present  

อดีตถึงปัจจุบนั 

Date/Month/Year 
วนั/เดือน/ปี 

Rate of 
pay 

 
ค่าจา้ง 

 
Position 

 
ต าแหน่ง 

 
Responsible for 

 
งานท่ีรับผิดชอบ 

Reason for 
leaving 

 
เหตผุลท่ีออก 

From 
จาก 

To 
ถึง 

       

       

       

       

FUTHER INFORMATION 
1.     Language proficiency other than Thai indicate whether good, fair or poor. 
 ความสามารถทางภาษานอกเหนือจากภาษาไทย โดยระบุระดบัความสามารถวา่ ดี พอใช ้หรือ อ่อน 

Language ( ภาษา) Speaking (พดู) Reading (อ่าน) Writing (เขียน) Understanding (ความเขา้ใจ) 

     
     

2.    Do you hold any license? If yes, what type (e.g. driving, auditing, registered engineer or others). 
คุณมีใบอนุญาตหรือไม่ ถา้มี กรุณาระบุชนิดของใบอนุญาต เช่น ใบขบัข่ี ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบ ใบอนุญาตผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หรือ อ่ืนๆ   _____________________________________________________________________ 

3.    Have you ever eligible for Military Service, state, if exempted (describe reason). 
คุณเคยผา่นการเกณฑท์หารหรือไดรั้บการยกเวน้ เน่ืองจาก ____________________________________________________ 
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4.  If you have applied to Daikin Group Companies before, state date (s) and position (s) sought. 
ถา้คุณเคยสมคัรงานท่ีกลุ่มบริษทัไดก้ินมาก่อน กรุณาระบุช่วงเวลาท่ีสมคัร และต าแหน่ง 
__________________________________________________________________________________________________ 

5. If you are offered employment, state earliest date on which you will be available to start work. 
ถา้คุณไดรั้บเลือกใหร่้วมงานกบับริษทั คุณจะสามารถเร่ิมงานเร็วท่ีสุดเม่ือใด  _____________________________________ 

6. If you have relatives working for Daikin Group Companies, give their names, state the relationship and  
 the name of the Daikin Company they are employed. 
 ถา้คุณรู้จกับุคคลท่ีท างานอยูท่ี่กลุ่มบริษทัไดก้ิน โปรดแจง้ช่ือ ความสมัพนัธ์ และช่ือบริษทัท่ีพนกังานผูน้ั้นท างานอยู ่

 ___________________________________________________________________________ 
7. If you ever been prosecuted, state when, why and date acquitted. 
        คุณเคยตอ้งคดีอาญาหรือไม่ หากเคย โปรดระบุถึงเหตุผลของการตอ้งโทษและวนัส้ินสุดคดี__________________________ 

        8.     Can you work OVERTIME, work on HOLIDAY or work in SHIFT as assigned by company? 
 คุณจะสามารถท างานล่วงเวลา ท างานในวนัหยดุ หรือท างานเป็นกะ ตามค าสัง่ของบริษทัไดห้รือไม่ ___________________ 

   REFERENCES 
   Give 2 names and address of references. Do not give name of relatives and employees of the “Daikin Compressor Industries Ltd 
   ระบุช่ือบุคคลอา้งอิง 2 ท่าน โดยท่ีบุคคลทั้งสองตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งและเป็นพนกังานของบริษทัไดก้ิน คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรีส์ จ  ากดั 

SUPPLEMENTARY  SPACE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name & Surname (ช่ือและนามสกลุ) Address & Telephone No.(ท่ีอยูแ่ละโทรศพัท)์ Occupations (อาชีพ) 
   
   

Other information which is important to you and helpful to us, if any. ขอ้มูลท่ีส าคญัของผูส้มคัรและเป็นประโยชนต์่อบริษทั (ถา้มี) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 I certify that my answer to each to the foregoing is true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement furnished by 
me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment. 
         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวเบ้ืองตน้เป็นความจริง หากขา้พเจา้ใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือเจตนาปกปิดความจริง
ประการใด ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัปฏิเสธการสมคัรงานคร้ังน้ี หรือถา้รับเขา้ท างานแลว้ ใหถู้กเลิกจา้งโดยทนัที  หากทราบวา่ขอ้มูล 
ท่ีใหก้บับริษทัเป็นเทจ็       
      Signature   ……………………………………………. 

                   (                                                                    ) 
                                                       ……….. / ……….. / ……….. 


