แบบขึน้ ทะเบียนหางาน
รูปถาย 1 นิ้ว
1. เลขประจําตัวประชาชน
2. ชื่อ  1. นาย/  2. นาง/  3. นางสาว

นามสกุล

3. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได ชื่ออาคาร/หมูบ า น
ซอย

หองเลขที่

ถนน

แขวง/ตําบล

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย

.

เขต/อําเภอ

E-mail

4. วัน / เดือน / ปเกิด

อายุ

ชั้นที่

เลขที่

หมูท ่ี

จังหวัด

.สถานที่ใกลเคียง
ป ศาสนา

.
.
.

.

5. ระบุตําแหนงงานที่ตองการทํางานตามลําดับความตองการ
1.

อัตราคาจางที่ตองการ

บาท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน

2.

อัตราคาจางที่ตองการ

บาท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน

3.

อัตราคาจางที่ตองการ

บาท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน

6. การศึกษา (เรียงลําดับจากวุฒิที่ไดรับครั้งสุดทาย)
ชื่อสถาบันการศึกษา

ประกาศนียบัตร
หรือปริญญา
ทีไ่ ดรบั

แผนกหรือ
สาขาวิชา

วิชาเอก

ปการศึกษา เกรดเฉลี่ย/
ทีส่ าํ เร็จ เปอรเซ็นต

7. การฝกอบรมวิชาชีพหรือการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ประเภทอาชีพ/สาขาที่ฝก

สถาบัน/หนวยงาน/สถานทีฝก

ระยะเวลาที่ฝก (ป/เดือน) วันจบฝกอบรม

8. จังหวัดที่อยูตามทะเบียนบาน
.
9. สถานภาพ  1. โสด  2. สมรส  3. อื่น ๆ (ระบุ)
.
10. สถานภาพทางทหาร  1. พนภาระทางทหาร  2. ยังไมเกณฑ  3. อยูประจําการ หนวย…………………….ปลดประจําการเมื่อ……….…….
11. สวนสูง
เซนติเมตร น้ําหนัก
กิโลกรัม
12. ความรูความสามารถพิเศษ
 1. ไทย  2. อังกฤษ  3. อื่น ๆ (ระบุ)…………………………
(1) พิมพดดี
(2) คอมพิวเตอร (ระบุโปรแกรม)
.
(3) ใบอนุญาตขับขี่  1. รถยนต  2. จักรยานยนต  3. รถยนตและจักรยานยนต  4. อื่น ๆ (ระบุ)
.
(4) ความรูความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ระบุ)
.
13. ตองการที่พักจากนายจางหรือไม  1. ไมจาํ กัด  2. ตองการ  3. ไมตองการ
14. ทํางานจังหวัดอื่นไดหรือไม
 1. ได
 2. ไมได
15. ความรูทางดานภาษาตางประเทศ  1. มี ภาษา
.  2. ไมมี

16. ประวัติการทํางาน ใหกรอกเฉพาะงานสําคัญที่เคยทํา โดยเริ่มดวยตําแหนงครั้งสุดทาย
สถานภาพการทํางาน
ชื่อสถานประกอบการ

ตําแหนงงาน

จังหวัด

17. ลาออกจากงานครั้งสุดทาย เนื่องจาก

 3. สิ้นสุดโครงการหรือหมดสัญญาจาง

 1. ตองการเปลี่ยนงาน

ระยะเวลา
ป/เดือน

ลักษณะงานทีท่ ํา

คาจาง
ตองการ
ถูกเลิกจาง ลาออก
เปลีย่ นงาน
สุดทาย
ตัง้ แตวนั ที่ ตัง้ แตวนั ที่
( M)

 2. ตองการพักผอน

 4. เกษียณอายุ .  5. อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………..

18. ถูกเลิกจางครั้งสุดทาย เนื่องจาก  1. นายจางปดกิจการ  2. นายจางลดจํานวนพนักงาน

 3. นายจางใชเครื่องจักรที่ทันสมัยแทน
 5. ไมผานการประเมิน/ทดลองงาน  6. อื่น ๆ (ระบุ)…………………………..

 4. มีความผิด (กรณีขาดงานใหระบุวัน……..วัน
19. กรณีมีความพิการ ทะเบียนคนพิการเลขที่

 1. การมองเห็น

 2. การไดยิน

มีความพิการดาน

 3. การเคลื่อนไหว  4. จิตใจ

 5. สติปญ ญา

- ระบุความพิการ
- ตองการฟนฟูสมรรถภาพหรือไม  1. ตองการ

.

 2. ไมตองการ  3. ฟนฟูแลว

20. ถาไมไดรับการบรรจุเขาทํางาน ประสงค (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

 1. ฝกอบรมฝมือแรงงาน หลักสูตร
.
 1.1 ฝกอบรมฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน  1.2 ฝกอบรมฝมือแรงงานหนวยงานอื่น (ระบุ…………………………………………)
 2. ขอรับการสงเคราะห  3. ประกอบอาชีพอิสระ  4. ไปทํางานในตางประเทศ  5. รับงานไปทําที่บาน  6. รองาน  7. อื่นๆ……………..
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริง และยินยอมใหเปดเผยขอมูลตอนายจางหรือสถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงาน
ลงชื่อ
สําหรับเจาหนาทีก่ รอก วันที่
รหัสอางอิง
การใหบริการ
1. บริการจัดหางานในประเทศ
2. สงเสริมการจัดหางาน
 1. จัดหางาน ณ สํานักงาน
 นัดพบแรงงานใหญ
 2. จัดหางาน 24 ชัว่ โมง
 นัดพบแรงงานยอย
 3. จัดหางานใหกลุมเปาหมายพิเศษ
 3.1 คนพิการ
หมายเหตุ : ใหใสเครือ่ งหมาย ลงในชอง 
 3.2 จัดหางานเคลื่อนที่
 3.3 เคลือ่ นยายแรงงานอยางเปนระบบ
 3.4 เคลือ่ นยายแรงงานชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
 3.5 แรงงานไทยทดแทนแรงงานตางดาว
 3.6 เยาวชนในสถานพินิจฯ
 3.7 ผูพ น โทษ
 3.8 นักเรียน นักศึกษา
 3.9 ผูถูกเลิกจาง
 3.10 ทหารกองประจําการ
 3.11 ผูป ระสบภัยธรรมชาติ
 3.12 ผูผานการประสานสงฝก กพร.
 4. ผูป ระกันตนกรณีวา งงาน
 5. ผูป ระกันตนกรณีวา งงานทีส่ ง ตรวจสอบขอเท็จจริง

.ผูขึ้นทะเบียนหางาน
.

ผลการดําเนินการ
1. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 ดีมาก  ดี  พอใช
ชุดทดสอบ  1  2  3
2. ผลการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ในการใหบริการ
 1. สงฝกอาชีพ หลักสูตร
.
 1.1 ฝกอาชีพกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน








 1.2 หนวยงานอืน่ ระบุ……………………
2. สงรับการสงเคราะห ณ……………………….
3. แนะนําการประกอบอาชีพอิสระ
4. ไปทํางานในตางประเทศ
5. รับงานไปทําที่บา น
6. รองาน
7. อื่นๆ……………………………………..

