ใบสมัครงำน
บริ ษทั จี.พี.อะไหล่ จำกัด
วันที่ : ............................................
เอกสารประกอบการสมัคร:

ติดรูปถ่าย

รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
สาเนาบัตรประชาชน
หลักฐานทางทหาร
หนังสือรับรองการทางาน/เงินเดือน

สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตขับขี่
ใบรายงานผลการศึกษา
ส่วนสูง (ซม.) ........................

ตำแหน่ งที่ต้องกำรสมัคร : .......................................................................
วันที่พร้อมเริ่ มงำน : .................................................น้ำหนัก (กก.) ......................

ประวัติส่วนตัว
ชือ่ -นามสกุล :

ชือ่ เล่น :

บัตรประชาชนเลขที่ :

เพศ

ออกให้ ณ อาเภอ :

เชือ้ ชาติ :

สัญชาติ :

ศาสนา :

ชาย

วันหมดอายุ :
วัน/เดือน/ปี เกิด :

อายุ

ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน :

โทรศัพท์บา้ น :

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวก :

โทรศัพท์มอื ถือ :

สถานภาพ

โสด

หย่า

แยกกันอยู่

กรณีสมรส (ระบุชอ่ื ผูส้ มรส) :
สถานภาพทางทหาร

หม้าย

ปี

สมรสแล้ว จานวนบุตร ................. คน

อาชีพ :
พ้นภาระทางทหารแล้ว

หญิง

โทรศัพท์ :

จะเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.

อื่นๆ ........................

ชือ่ -นามสกุลบิดา :

อายุ

ปี

อาชีพ :

ชือ่ -นามสกุลมารดา :

อายุ

ปี

อาชีพ :

กรณีฉุกเฉินบุคคลทีต่ ดิ ต่อได้ (ระบุชอ่ื ) :

เกีย่ วข้องเป็ น :

ทีอ่ ยู่ :

โทรศัพท์ :

ประวัติกำรศึกษำ
ระดับกำร
ศึกษำ

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ

ช่วงเวลำที่ศึกษำ
ปี ที่เข้ำศึกษำ ปี ที่สำเร็จ

สำขำวิ ชำ

วุฒิกำรศึกษำ

เกรดเฉลี่ย

1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวส.
4. ปริญญาตรี
5. อื่นๆ
ความรู/้ ความสามารถพิเศษ :

งานอดิเรก :

ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ :

ประวัตกิ ารฝึกอบรม :

FM-HR-004 Rev.0 (01/03/2019)

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ชื่อบริ ษทั หรือที่ทำงำนเดิ ม

ตำแหน่ ง

หน้ ำที่ควำมรับผิ ดชอบ

เหตุผลที่ลำออก

ช่วงเวลำที่ทำงำน
ปี ที่เข้ำทำงำน

ปี ที่ออกจำกงำน

1)
โทรศัพท์ :
2)
โทรศัพท์ :
3)
โทรศัพท์ :
ชือ่ ญาติ / เพือ่ น ทีท่ างานอยูใ่ นบริษทั จี.พี. อะไหล่ จากัด ซึง่ ท่านรูจ้ กั ดี ............................................................................................
ท่านเคยร่วมทางานกับบริษทั จี.พี. อะไหล่ จากัดหรือไม่
ทราบข่าวการรับสมัครจาก

ไม่เคย

เคย (ระบุตาแหน่ง).............................................................

เว็บไซต์ (ระบุ).......................................................

อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................

1. ท่ำนสำมำรถขับรถได้หรือไม่
ไม่ได้
ได้ (โปรดระบุประเภทรถ)..............................................................................
2. ท่ำนเคยถูกบริ ษทั หรือนำยจ้ำงเดิ มที่ผ่ำนมำเลิ กจ้ำงหรือไม่
ไม่เคย
เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................
3. ท่ำนเคยต้องโทษคดีแพ่งหรือคดีอำญำ หรือเคยถูกจำคุก หรือเคยถูกฟ้ องร้องคดีควำมใดๆ มำก่อนหรือไม่
ไม่เคย
เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................
4. ท่ำนเคยป่ วยหรือประสบอุบตั ิ เหตุอย่ำงรุนแรงในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำหรือไม่
ไม่เคย
5. ท่ำนมีโรคประจำตัวหรือไม่

เคย (โปรดระบุ)...........................................................................................

ไม่ม ี
มี (โปรดระบุ)...............................................................................................
6. ท่ำนมีโรคหรือเคยเป็ นโรคติ ดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงเป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิ บตั ิ งำนในหน้ ำที่หรือไม่
ไม่ม ี
มี (โปรดระบุ) ...............................................................................................
7. ท่ำนเคยเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวหรือมีประวัติเรื่องยำเสพติ ดหรือไม่
ไม่เคย

เคย (โปรดระบุ) ...........................................................................................

ส่วนของกำรคำ้ ประกันกำรทำงำน
กรณีบริษทั ฯ ตกลงรับท่านเข้าทางาน ท่านต้องมีการคา้ ประกันยินยอมให้หกั เงินค่าจ้างเพือ่ คา้ ประกันการทางานและใช้บุคคลคา้ ประกันการทางาน
อายุ

ชือ่ -สกุล (บุคคลคา้ ประกัน) :

ปี

ความสัมพันธ์กบั ท่าน :

ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ :
อาชีพ :

โทรศัพท์ :
ชือ่ สถานทีท่ างาน :

โทรศัพท์ :

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
1. ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ทีข่ า้ พเจ้าได้ให้ไว้ในการสมัครงาน ซึง่ ได้ทาการมอบต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ นัน้ เป็ นความจริงทุกประการ
หากข้อความใดปรากฏว่าเป็ นเท็จ ให้ถอื ว่า ข้าพเจ้าตัง้ ใจจงใจปกปิ ดข้อมูล และแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ฯ
พิจารณาเลิกจ้างได้ทนั ที โดยสละสิทธิไม่
์ เรียกร้องใดๆ และบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้
2. ยินยอมให้บริษทั ฯ ตรวจสอบประวัตดิ า้ นความประพฤติ ประวัตอิ าชญากรรม ประวัตกิ ารทางาน ประวัตลิ ายพิมพ์น้วิ มือ
ประวัตทิ างการแพทย์ หรือประวัตอิ ่นื ๆได้ทงั ้ ก่อน และ/หรือ ระหว่างการจ้างงานได้ตลอดเวลา หากมีคุณสมบัตไิ ม่เหมาะสม ข้าพเจ้า
ให้บริษทั ฯ พิจารณาเลิกจ้างได้ทนั ที โดยสละสิทธิไม่
์ เรียกร้องใดๆ และบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้
ลงนามผูส้ มัคร: .................................................... (........................................................................)
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