ใบสมัครงาน

รูปถ่ายหน้าตรง 1"

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ผูส้ มัครควรทำควำมเข้ำใจใบสมัครทุกหน้ำก่อนกรอกข้อควำม/ชือ่ และชือ่ สกุลภำษำอังกฤษให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่
Personal Particulars Please Write in Block Letters
ตำแหน่ งทีส่ มัคร
เงินเดือนขันต
้ ่ำทีเ่ สนอขอ
Position Applied For
Expected Salary/Month

ประวัติส่วนตัว
PERSONAL DATA

ชือ่ และชือ่ สกุล ภำษำอังกฤษ
Full Name (English)
ชือ่ และชือ่ สกุล ภำษำไทย
Full Name (Thai)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที่ _______ หมูท่ ่ี ________ ซอย_________________________
Present Address
ถนน ________________ ตำบล ________________ อำเภอ/เขต_____________
จังหวัด ___________________________ รหัส ___________________________
ทีอ่ ยู่ปนั จุบนั เป็ น
ำนของตนเอง/คู่สมรส
ำนญำติ
 บ้Own
 บ้Relatives
Present Address
House
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
Registered Address
โทรศัพท์ทบ่ี ำ้ น
Tel. No. Home
จำนวนพีน่ ้องทีเ่ ป็ นชำย
No. of Brothers
สถำนะกำรสมรส
Marital Service

บุคคลในครอบครัว
Family
ภรรยำ-สำมี
Wife-Husband
บิดำ
Father
มำรดำ
Mother
พีน่ ้อง
Brother/Sister



เพศ
Sex
วัน/เดือน/ปี เกิด
Date of Birth
ส่วนสูง (ซม.)
Height (cm.)
สัญชำติ
Nationality



บำท/เดือน

อำยุ
Age

ปี

น้ ำหนัก (กก.)
Weight (kg.)
เชือ้ ชำติ
Race
บ้ำนเช่ำหรือหอพัก
Rented



บ้ำน................................

ศำสนำ
จังหวัดทีเ่ กิด
Religion
Birth Place
บัตรประชำชนเลขที่
Id Card No.
โทรศัพท์มอื ถือ
ออกให้ ณ
วันทีอ่ อก
Tel. No. Mobile
Issued at
Issued Date
คน
จำนวนพีน่ ้องทีเ่ ป็ นหญิง
คน
ท่ำนเป็ นบุตรคนที่
Sisters
What rank are you?
โสด
แต่งงำน
หม้ำย
หย่ำ
แยกกันอยู่
ท่ำนมีบุตร
คน
 Married  Widowed  Divorced  Separated  No. of children
Single
โปรดระบุชอ่ื ญำติใกล้ชดิ และรำยละเอียดต่ำงๆ เกีย่ วกับญำติไว้ขำ้ งล่ำงนี้ (เช่น บิดำ, มำรดำ, สำมี/ภรรยำ, พี,่ น้อง)
Please name below nearest living relatives (Father, Mother, Husband/Wife, Brother, Sister etc.)
ชือ่ และชือ่ สกุล
อำชีพ/สถำนทีท่ ำงำน
โทรศัพท์
ในกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนอำจติดต่อได้ท่ี
อำยุ
Name
Occupation & Employer
Tel. No.
In case of Emergency
Age
ชือ่ และชือ่ สกุล
Name

ทีอ่ ยู่ทท่ี ำงำน
Address/Office
โทรศัพท์
Tel. No.

งำนอดิเรกและควำมสนใจ
Hobbies and Interests
ชือ่ สโมสร/สมำคม ทีเ่ ป็ นสมำชิก
ตำแหน่งและกิจกรรมทีท่ ำ
Membership in Clubs Associations etc.
Position of Responsibility

กีฬำทีเ่ ล่นได้
Sports/Game
งำนอดิเรก
Hobbies

สถำนะทำงทหำร
Military Service
ท่ำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรมำแล้วหรือยัง
Have you Completed the Military Service?
ยังไม่ได้เกณฑ์ ถึงกำหนดเมือ่ __________________
 No. Specify when
เกณฑ์แล้ว
 Yes.
ได้รบั กำรยกเว้น เพรำะ ______________________
 Excepted Specify Reason
ในช่วง 3 ปียอ้ นหลัง ท่ำนเคยเข้ำรับกำรรักษำใน
สุขภาพ
โรงพยำบำลหรื
อไม่ โปรดระบุ (ถ้ำไม่เคยให้เขียนว่ำไม่ม)ี
Health

ประวัติการศึกษา
EDUCATION BACKGROUND
ระดับการศึกษา
Level

สถาบัน
Name of School

ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษา
High School
อาชีวศึกษา (ปวช.)
Technical College
อาชีวศึกษา (ปวส.)
Technical College
ปริญญาตรี
University
ปริญญาโท
Graduate School
กรณีทเ่ี คยได้รบั ทุน, รางวัล, เกียรตินิยมทางการศึกษา โปรดระบุ
Scholarship, Honours, awards
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
Activities When Studying
หลักสูตรพิเศษต่างๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษาในสถาบัน
Extra Course

ระยะเวลา
Year
พ.ศ.(เข้า) พ.ศ.(จบ)
From
To

ภาษา
Language
ความสามารถ
ด้านภาษา
Language
Proficiency

วุฒทิ ไ่ี ด้รบั
Certificate or
Diploma or Degree

เปอร์เซ็นหรือ
คะแนนเฉลีย่
Grade point

สาขาวิชาเอก
Major Subject

โปรดระบุวา่ ดีมาก, ดี, พอใช้, รูบ้ า้ งเล็กน้อย
Indicate Whether Fluent Good, Fair, Slight
การอ่าน
Read

การพูด
Speak

อังกฤษ
English
ญีป่ นุ่
Japanese
จีน
Chinese
อืน่ ๆ
Others
พ.ศ.
Year

ชือ่ หลักสูตร
Course Title

ชือ่ สถาบัน/บริษทั ฯ ทีจ่ ดั
Name of Institution

ระยะเวลา (เดือน/วัน)
Training Period

การอบรมดูงาน
ฝึ กงาน
Special Training

ความสามารถพิ เศษ
SPECIAL ABILITIES






การเขียน
Write

พิมพ์ดดี
Typing

ไทย
Thai
อังกฤษ
English

นาทีละ
นาทีละ

(Words/Minute)
(Words/Minute)

ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์เลขที่
Driving Licence No.
วันทีอ่ อก
Issued Date
มียานพาหนะส่วนตัว คือ
Private Own Car

คา



คา

ขับขีร่ ถยนต์
Car Driving



ความรูเ้ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ Computer Knowledge



ใช้เครือ่ งได้ Software (ระบุ)



เขียนโปรแกรมได้ (ระบุ)

อืน่ ๆ Others

ประวัติการทางาน
EMPLOYMENT HISTORY
งานปจั จุบนั
Present Job





ทางานที่ Name of Employer/Company
ประเภทของกิจการ (ผลิตหรือขายสินค้าอะไร)
Type of Business
สานักงานอยู่ท่ี
Address of Employer
เข้าทางานเมือ่
Employment Date From
ตาแหน่งงานปจั จุบนั
Present Position
ลักษณะงานทีท่ าโดยย่อ
Describe Major Duties


โทรศัพท์
Tel. No.
รวมเวลา
Total
สายงานตรงต่อ
Reporting to

ถึงวันที่
To


ปี
Year

เดือน
Month





จานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
No. of subordinates
เหตุผลทีจ่ ะออกหรือเปลีย่ นงาน
Reason for Leaving or Change job

คน

จานวนพนักงานทัง้ บริษทั ฯ
Total employees



คน



รายได้จากทีท่ างานปจั จุบนั
Income Present
เงินเดือน
Salary
ค่าล่วงเวลา
Overtime
ค่าครองชีพ
Cost of Living Allowance
โบนัส
Bonus
ค่าพาหนะ
Transportation Allowance
ค่าน้ามัน
Gasoline
ค่าอาหาร
Meal
ค่าทางานกะ
Shift Premium
ค่าคอมมิชนั ่
Commission
อืน่ ๆ (ระบุ)
Others
รวม
Total

บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Baht
บาท
Bath

(เรียงลาดับโดยเริม่ จากการทางานครัง้ สุดท้ายไปจนถึงการทางานครัง้ แรกทีไ่ ม่รวมงานทีก่ รอกข้างต้น)
ทีท่ างาน ประเภทกิจการ
Name of
Employment/Company
and Type of Business

ระยะเวลา (เดือน/พ.ศ.)
Employment Date
จาก

อธิบายลักษณะงานโดยย่อ
Describe Major Duties

ตาแหน่ง
Position

เงินเดือน
Salary
เริม่ ต้น เมือ่ ออก
Starting Last salary

เหตุทอ่ี อก
Reason for Leaving

ถึง
รวมเวลา
ปี

เดือน

จาก

ถึง
รวมเวลา
ปี

เดือน

จาก

ถึง
รวมเวลา
ปี

เดือน

เรื่องอื่นๆ
ADDITION INFORMATION
ท่านมีญาติหรือเพือ่ นทางานอยู่ในบริษทั ฯ หรือในกลุ่มบริษทั ไบโอจีนีเทค
Have you a Relative Friend Employed by BIOGENETECH GROUP ?



มี (Yes)



( ถ้ามี ) โปรดระบุความสัมพันธ์
Relation to you

ไม่ม ี (NO)

ชือ่ และชือ่ สกุลของบุคคลดังกล่าว
Name of Relative / Friend






หน่ วยงานสังกัด
Department

ไม่เคย

ถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรือเคยทาความผิดอาญา (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ) หรือมีประวัตเิ สือ่ มเสีย

เคย

หรือถูกไล่ออกจากงานทีใ่ ดๆ หรือถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อน

ไม่ม ี

คดีความถูกฟ้องร้องต่อศาล และหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

มี

กรณีทบ่ี ริษทั ฯรับท่านเข้าทางาน ท่านสามารถเริม่ งานได้
When can you start to work with us?



ทันที
Immediately



ภายใน
Within

วัน เพือ่ ยืน่ ใบลาออกจากทีท่ างานปจั จุบนั
Day

โปรดระบุบุคคลทีไ่ ม่ใช่ญาติ ซึง่ ทราบประวัติ / ความประพฤติของท่านและสามารถให้คารับรองกับบริษทั ฯ ได้
Particulars of one person,not relative who have know you
ชือ่ และชือ่ สกุล
อาชีพ / ตาแหน่ง
ผูอ้ า้ งอิง
Occupation
Personal Reference Name
ทีอ่ ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้
โทรศัพท์
จานวนปีทร่ี จู้ กั
Address
Tel. No.
No. of years know

ปี

ผูส้ มัครอาจใช้ช่องว่างข้างล่างนี้ กรอกข้อความเพิม่ เติมเกีย่ วกับตนเองได้ เพือ่ ความสมบรูณ์ ( หากไม่ม ี ให้เขียนแผนทีบ่ า้ นโดยสังเขป )

คำรับรองและคำเสนอของผูส้ มัคร
1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีข่ า้ พเจ้าได้เขียนในใบสมัครหรือแจ้งต่อบริษทั ฯ เป็ นความจริงทุกประการซึง่ ยินยอมให้บริษทั ฯ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากข้อความข้อมูล
หรือเอกสารใดทีข่ า้ พเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษทั ฯ ปรากฏว่าเป็ นเท็จหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้การว่าจ้างทีม่ ขี น้ึ แล้วหรือจะมีขน้ึ เป็ นอันโมฆะ และบริษทั ฯไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ แก่ขา้ พเจ้า
2 กรณีขา้ พเจ้าได้รบั การคัดเลือกเข้าทางานกับบริษทั ฯ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะทดลองปฏิบตั งิ านเป็ นเวลา 120 วัน นับจากวันทีเ่ ริม่ งานและจะปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับเกีย่ ว
กับการทางานของบริษทั ฯ ทีบ่ งั คับใช้แล้ว หรือจะบังคับใช้ในอนาคต ยินยอมทีจ่ ะไปฝึกงาน/ดูงานต่างประเทศ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั กาหนด (ถ้ามี) รวมทัง้ ตกลงให้บริษทั ฯ
พิจารณาเปลีย่ นแปลงหน้าทีก่ ารทางาน ตาแหน่ง และเวลาทางานได้ตามทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า การค้าประกันหรือประกันความเสียหายในการทางานระหว่างข้าพเจ้ากับบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์/ลักษณะหรือสภาพของงานทีป่ ฏิบตั ิ
4 ข้าพเจ้ารับทราบว่า การจ้างระหว่างข้าพเจ้าและบริษทั จะมีผล ก็ต่อเมือ่ ข้าพเจ้าและบริษทั ฯ ได้ทาหนังสือสัญญาจ้างแล้วเท่านัน้
ลงชือ่ ผูส้ มัครงาน
Signature of Applicant
วันที่

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่บริ ษทั เท่ำนัน้
FOR COMPANY USE ONLY
ความเห็นเบือ้ งต้นสาหรับแผนกบุคคล

ความเห็นเบือ้ งต้นสาหรับผูส้ มั ภาษณ์

ลายมือชือ่

ลายมือชือ่

วันที่

วันที่

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรว่ำจ้ำง
EMPLOYMENT DETAILS
ฝา่ ย

ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือนเริม่ ต้น เดือนละ/วันละ

วันทีเ่ ริม่ ทางาน
บาท

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ค่าพาหนะ
ค่าสึกหรอรถ

ข้อตกลงอืน่ ๆ

ลายมือชือ่

ลายมือชือ่
ผูจ้ ดั การฝา่ ยต้นสังกัด
วันที่

ผูม้ อี านาจอนุ มตั ิ
วันที่

บาท/เดือน
บาท/เดือน

