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สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ตำแหน่ ง ............................................................
รหัส..................................ฝ่ ำย.........................
วันเริ่มงำน.......................................................
ชุ ดรถ.......................................
มำเอง

ใบสมัครงานรายวัน
รู ปถ่ายขนาด 1"
2 รู ป

ตำแหน่ งที่ต้องกำรสมัคร...........................................................................................ฝ่ ำย.......................................กะ..........................
1. ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ).................................................................................................วัน/เดือน/ปี ...................................................
ชื่ อเล่น........................อายุ.............ปี น้ าหนัก.................ก.ก. ส่ วนสู ง................ ซม. สัญชาติ............ เชื้ อชาติ........... ศาสนา.....................
2. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน...............................หมู่....................ซอย...........................................ตาบล...........................................................
เขต/อาเภอ..................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์........................
บัตรประชาชนเลขที่.............................................วันออกบัตร...........................................วันหมดอายุ.......................................................
ออกให้ ณ เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด...................................................................
บิดาชื่ อ................................................................อาชีพ...............................มารดาชื่ อ...................................................อาชีพ.........................
3.สถานภาพสมรส ( )โสด
( ) สมรสจดทะเบียน
( ) สมรสไม่จดทะเบียน
( ) อื่น ๆ
คู่สมรสชื่ อ.............................................................................อาชีพ.......................................................โทรศัพท์...........................................
มีบุตรจานวน.....................คน เพศ ( ) ชาย จานวน...............คน ( ) หญิง จานวน.................คน
การรับราชการทหาร ( ) ผ่านการเกณฑ์ทหาร
(
) ยังไม่ผา่ น
(
) ได้รับการยกเว้น...........................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่....................... หมู่ ที่................ ตรอก/ซอย................................ตาบล.........................................................................
เขต/อาเภอ...............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์........................
( ) บ้านตนเอง
( )อาศัยอยูก่ บั บิดา/มารดา ( ) บ้านเช่า
( ) หอพัก อื่น ๆ (ระบุ)...................................
5.จบการศึกษาสู งสุ ดระดับ ..................................................................จาก.......................................................................
ความสามารถพิเศษ............................................................................................................
6.ประสบการณ์ทางาน

1........................................................ ตาแหน่ง.............................................ระยะเวลาที่ทา..............ปี /เดือน
2........................................................ ตาแหน่ง.............................................ระยะเวลาที่ทา..............ปี /เดือน
เลขที่บตั รประกันสังคม............................................................เลือกสถานพยาบาล รพ................................................................................

7.ผูแ้ นะมาสมัครงาน............................................................เกี่ยวข้องเป็ น....................สถานที่ทางาน.............................................................
กรณี เร่ งด่วนติดต่อ...............................................................เกี่ยวข้องเป็ น.....................สถานที่ทางาน..............................................................
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8. เรื่ องอื่น ๆ / OTHER INFORMATION
8.1 ขับรถยนต์
 ได้
8.2 ขับจักรยานยนต์
 ได้
8.3 มีรถเป็ นของตนเอง
 รถยนต์

 ไม่ได้
 ไม่ได้
 รถจักรยานยนต์

ใบขับขี่รถยนต์
 มี
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์  มี

 ไม่มี
 ไม่มี

8.4 มีภาระเรื่ องเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
o มี
oไม่ มี
(ถ้ ามีโปรดระบุ) ประเภท o กยศ.
o กรอ.
o ผู้ก้ ยู ืมที่อยู่ระหว่างการชาระหนี ้ (ปกติ)
กลุ่มผู้ก้ ู
o ผู้ก้ ยู ืมที่ทาสั ญญาประนีประนอมยอมความก่ อนฟ้องคดี
o ผู้ก้ ยู ืมที่ทาสั ญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)

9. ข้ อตกลง ข้อควำมนีถ้ ือว่ ำเป็ นส่ วนหนึง่ ของใบสมัคร โปรดอ่ ำนให้ ละเอียด
9.1 ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่าข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ที่กรอกไว้ในใบสมัครงานนี้ ถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ หากข้อความ
ใดเป็ นเท็จ หรื อมีการตรวจสอบพบภายหลัง บริ ษทั ฯมีสิทธิ พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้ น
9.2 ข้าพเจ้าเข้าใจ และตกลงว่า หากมีการว่าจ้างเกิดขั้นจะถือเอาระยะเวลา 119 วันแรก ของการว่าจ้างเป็ นระยะเวลาทดลองงาน
9.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบประวัติส่วนตัวหลักฐานการสมัครงาน รวมทั้งประวัติของข้าพเจ้าทั้งทางด้านการแพทย์
ประวัติการทางาน ประวัติพิมพ์ลายนิ้ วมือ และสิ่ งจาเป็ นอื่น ๆ ทั้งก่อนหรื อระหว่างการว่าจ้างได้ หากคุณสมบัติไม่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า และบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้ น
9.4 ข้าพเจ้ายินยอมทางานล่วงเวลา ทางานในวันหยุด และทางานล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่บริ ษทั ฯ จัดให้ทา หากข้าพเจ้าไม่สามารถ
ทาได้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ตามข้อตกลงนี้ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้าพเจ้ายินดีให้บริ ษทั ฯ พิจารณาลงโทษข้าพเจ้าตามที่เห็นสมควร
9.5 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ ประกาศ คาสั่งต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯมีอยูแ่ ล้ว และหรื อออกมาใหม่
9.6 ข้าพเจ้ายินยอม หากทางบริ ษทั ฯ โอนย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การทางาน เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางาน เปลี่ยนแปลงเวลาพัก
เปลี่ยนแปลงวัน และเวลาทางาน โดยบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากข้าพเจ้า
9.7 หากบริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าทางานในวันหยุด , ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินได้อื่น ๆ โดยผ่านธนาคาร
หรื อสถาบันการเงินใด ๆ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้ และขอรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนี ยมเพื่อการนั้นด้วย
ลงชื่ อ...................................................................ผูส้ มัคร
(................................................................)
วันที่.......................................................
เอกสารแนบ
1.รู ปถ่ายขนาด 1-2 " จานวน 3 รู ป
2. สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ใบ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
4 สาเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

5.สาเนาทะเบียนการสมรส (ถ้ามี)
6.สาเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7.สาเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร
8.สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี หย่า)

คาแนะนา
ผูส้ มัครงานควรกรอกข้อมูลให้ชดั เจนเพื่อประโยชน์ของผูส้ มัครงานในครั้งนี้

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน
ลงชื่ อผูร้ ับสมัคร.....................................................
วันที่......................................................................

