HR 002

ใบสมัครงาน
บริษัท…………………………………………จํากัด
ตําแหน่ งงานทีสมัคร………………………………..เงินเดือนทีคาดหวัง…..............................…..
ตําแหน่ งงานอืนทีสนใจ 1)….........………………………. 2)……………………………………….

ประวัตสิ ่ วนตัว
ชือ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

วัน / เดือน / ปี เกิด

อายุ

ปี

เวลาเกิด
ชือ/นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ส่วนสูง

เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ
สัญชาติ

ออกให้ โดย

นํ %าหนัก
วันทีออกบัตร

เชื %อชาติ

วันหมดอายุ

ศาสนา

ตําหนิ

เบอร์ โทรศัพท์บ้าน

ทีอยู่ปัจจุบนั

เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
เบอร์ โทรศัพท์บ้าน

ทีอยู่ถาวร

เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
สถานะทางทหาร
ผ่าน

โรคประจําตัว
จะถูกเกณฑ์ พ.ศ. __________
สถานภาพการสมรส

ได้ รับการยกเว้ น เพราะ__________________

ชือ/นามสกุล คูส่ มรส

ไม่มี
สัญชาติ

มี (ระบุ)_____________
ศาสนา

โสด

สมรสจดทะเบียน

อาชีพ

ตําแหน่ง

หย่า

สมรสไม่จดทะเบียน

สถานทีทํางาน

หม้ าย

แยกกันอยู่

จํานวนบุตร.................คน ( บุตรศึกษา.................คน ) (บุตร ไม่ศกึ ษา................... คน)

ชือบิดา

อาชีพ

อายุ

ทีอยู่

โทรศัพท์

ถึงแก่กรรม

ชือมารดา

อาชีพ

อายุ

ทีอยู่

โทรศัพท์

ถึงแก่กรรม

ปี
ปี

ข้ าพเจ้ ามีพีน้ องร่ วมบิดามารดา..............................คน ข้ าพเจ้ าเป็ นบุตรคนที.................................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชือ - สกุล

เพศ

อายุ

อาชีพ / ตําแหน่ง

สถานทีทํางาน / สถานทีศึกษา / ทีอยู่

โทรศัพท์

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

ชือสถานศึกษา

ระยะเวลาศึกษา
จาก

คะแนน

ถึง

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั %นสูง(ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อืนๆ

ปั จจุบนั นี %ไม่ได้ ศกึ ษา

ศึกษาต่ออยู่ ระดับ........................ชือสถานศึกษา.............................................. สาขาหรื อวิชาเอก...............................

การฝึ กงานระหว่ างศึกษา
ปี พ.ศ.

หน่วยงาน

ลักษณะงานทีฝึ ก

ระยะเวลา(สัปดาห์/เดือน)

การฝึ กอบรม
หลักสูตรหรื อวิชาทีอบรม

สถาบัน / หน่วยงานทีจัด

ระยะเวลา (สัปดาห์/เดือน)

ความสามารถพิเศษ
ภาษา

พูด

(โปรดระบุภาษา และ / ในช่องทีต้ องการ)

เล็กน้ อย พอใช้

อ่าน
ดี

ดีมาก เล็กน้ อย พอใช้

เขียน
ดี

ดีมาก เล็กน้ อย พอใช้

ดี

ดีมาก

1
2
3

พิมพ์ ดดี

ไทย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อืนๆ

........................................... คํา/นาที

อังกฤษ ...........................................................
คํา/นาที

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

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

งานปั จจุบัน
ปั จจุบนั ทํางานที

ภาษี เงินได้
ทีทํางานออกให้

ทีทํางานทํากิจการเกียวกับ

ออกเอง

รายได้ อืนๆ ทีได้ รับจากทีทํางานปั จจุบนั ต่อเดือน
ค่าครองชีพ.....................................................
บาท

ทีตั %ง

โทรศัพท์

ค่าอาหาร........................................................
บาท
ค่าล่วงเวลา.....................................................
บาท

ตําแหน่งงานปั จจุบนั

เปอร์ เซ็นต์จากการขาย....................................
บาท
ค่าช่วยเหลือบุตร.............................................
บาท

ลักษณะงานทีทําโดยย่อ

ค่าพาหนะ.......................................................
บาท
ค่านํ %ามัน.........................................................
บาท
โบนัส..............................................................
บาท

เริ มงาน เดือน............................... ปี .............................

อายุงานปั จจุบนั .............ปี ...............เดือน

อืนๆ................................................................
บาท

เงินเดือนเมือเริ มทํางาน

เงินเดือนปั จจุบนั

รายได้ อืนๆ นอกเหนือจากทีทํางานปั จจุบนั
.......................................................................
บาท

ประวัตกิ ารทํางาน
กรุณาระบุประวัติการทํางาน โดยเรียงลําดับจากงานล่าสุดก่อน แล้ วย้ อนไปตามลําดับ

เดือน/ปี

ทีทํางาน

ตําแหน่ง / ลักษณะงานโดยย่อ

ตามลําดับก่อนหลัง

จาก

เงินเดือน

สาเหตุทีออก

อัตราเริ มต้ น อัตราเมือออก

ชือ

ตําแหน่ง

ทีตั %ง

ลักษณะงานทีทําโดยย่อ

/
ถึง
/
รวมเวลา

กิจการทีทํา

............ปี ............เดือน
จาก

ชือ

ตําแหน่ง

ทีตั %ง

ลักษณะงานทีทําโดยย่อ

/
ถึง
/
รวมเวลา

กิจการทีทํา

............ปี .............เดือน
จาก

ชือ

ตําแหน่ง

ทีตั %ง

ลักษณะงานทีทําโดยย่อ

/
ถึง
/
รวมเวลา

กิจการทีทํา

............ปี .............เดือน

ข้ อมูลทัวไป
ความสามารถในการขับขียานพาหนะ
ประเภทใบขับขี

รถจักรยานยนต์

ขับได้

ขับไม่ได้

มีรถส่วนตัว

รถยนต์

ขับได้

ขับไม่ได้

มีรถส่วนตัว

รถจักรยานยนต์

ใบอนุญาตขับขีเลขที..................................... เริ ม.................................. ถึง............................

รถยนต์สว่ นบุคคล

ใบอนุญาตขับขีเลขที..................................... เริ ม.................................. ถึง............................

อืนๆ................................ ใบอนุญาตขับขีเลขที..................................... เริ ม.................................. ถึง.............................

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรื อไม่ ?

มี

ไม่มี

ถ้ ามี , ส่วนใด................................................................................................

โปรดแจ้ งการเจ็บป่ วยทีรุนแรงในระยะ 5 ปี ทีผ่านมา.........................................................................................................................................................................
ท่านเคยถูกกล่าวหาหรื อต้ องโทษในคดีอาญาหรื อไม่ ?
ถ้ าเคย เมือใด? ผลคดีเป็ นอย่างไร?

เคย

ไม่เคย

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

ท่านเคยถูกให้ ออกจากงานหรื อไม่?

เคย

เนืองจาก...............................................

ไม่เคย

หากได้ รับการคัดเลือก ท่านต้ องยืนใบลาออกจากงานปั จจุบนั ล่วงหน้ ากีวัน ?...........................................................................................................................................
ท่านยินยอมให้ บริ ษัทฯ ตรวจสอบประวัตทิ ่านจากนายจ้ างเดิมหรื อไม่ ?

ยินยอม

ไม่ยินยอม เพราะ......................................................................................

ท่านสามารถไปทํางานต่างจังหวัดได้ หรื อไม่ ?

ได้

ไม่ได้

ผู้แนะนําให้ ท่านมาสมัครงาน......................................................................................................................................................................................................................

บุคคลอ้ างอิง
กรุ ณาระบุชือบุคคลทีสามารถให้ คํารับรองเกียวกับตัวท่านได้ 3 ชือ

ชือ - สกุล

ความสัมพันธ์

ทีอยู่ / ทีทํางาน

โทรศัพท์

ตําแหน่ง

กรณีฉกุ เฉินสามารถติดต่อได้ ที
ชือ - สกุล ............................................................... ทีอยู่........................................................................................ โทรศัพท์.............................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความต่างๆ ทีข้ าพเจ้ าให้ ไว้ ในเอกสารฉบับนี %เป็ นความจริ งทุกประการ และเข้ าใจดีว่าข้ อความใดทีไม่ตรงต่อความจริ ง
จะยังผลให้ สญ
ั ญาจ้ างแรงงานซึงอาจจะทําขึ %นภายหลังเป็ นโมฆะ
ลงชือ………………………………………………ผู้สมัคร
(
)
วันที.......................................

ความเห็นของผู้สัมภาษณ์
ฝ่ ายบุคคล

ต้ นสังกัด
ควรรับ

ไม่ควรรับ

ควรรับ

อืนๆ

ไม่ควรรับ

อืนๆ

เพราะ

เพราะ

ลงชือ

ผู้สมั ภาษณ์

ลงชือ

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

ผู้สมั ภาษณ์

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

สําหรับฝ่ ายบุคคล / บริษัท
สมควรว่าจ้ างในตําแหน่ง

....................................................... ระดับ.................. ส่วน..........................................

ฝ่ าย................................................
..............

ระยะเวลาทดลองงานไม่เกิน ..........................................................เริ มทดลองงานวันที......................................................................................................
..............
อัตราเงินเดือนเริ มต้ น

..........................................................รายได้ อืนๆ...............................................................................................................................

อนุมตั โิ ดย
ผู้จดั การฝ่ าย/แผนก
วันที..................................

ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล

กรรมการบริ หาร

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

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

