ใบสมัครงาน Application Form
บริ ษัท สาลี่ พริ น้ ท์ติ ้ง จากัด ( มหาชน ) เลขที่ 19 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
คาแนะนาในการสมัครงาน
1. ผู้สมัครงานจะต้ องกรอกใบสมัครงานด้ วยลายมือของตนเองตามความเป็ นจริง
2. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ ในการสมัครงานมีดงั นี ้
รูปถ่าย ขนาด 2” (2 รูป)
สาเนาวุฒิการศึกษา
สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาบัตรประชาชน/ใบเหลือง สาเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร ใบผ่านงาน
3. ใบสมัครงานที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกเมื่อพ้ นกาหนดหนึง่ ปี
ตาแหน่งที่สมัคร .............................................................................................เงินเดือนที่ต้องการ ..........................................................
วันที่สามารถเข้ าทางาน
ในทันที
ภายใน .............................. วัน หลังจากบริษัทตกลงรับเข้ าทางาน
ชื่อ-นามสกุล
ภาษาไทย ..............................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................................................................
ประวัติส่วนตัว
ว/ด/ป เกิด ......................................... อายุ .............................. ปี ส่วนสูง .............................. ซม. น ้าหนัก .......................... กก.
ปี เกิด.........................สัญชาติ ......................... เชื ้อชาติ ............................. ศาสนา ................ จังหวัดที่เกิด.......................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั .........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................โทรศัพท์ ...........................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน ..........................................................................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ ............................................................ออกให้ ณ อาเภอ ..................................... จังหวัด .....................................
ออกให้ เมื่อวันที่ .................................................................................. หมดอายุวนั ที่ ...........................................................................
ที่พกั อาศัย
บ้ านส่วนตัว
บ้ านเช่า/หอพัก อาศัยอยูก่ บั ............................................................ จานวน ................. คน
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
บ้ าน
ที่ดิน
รถยนต์/มอเตอร์ ไซด์ โปรดระบุหากมีการผ่อนชาระ ............................................
ฐานะการสมรส
โสด
สมรสแล้ ว
หย่าร้ าง อื่นๆ ...............................................................................................
ภาวะทางทหาร
ได้ รับการยกเว้ น
ปลดเป็ นทหารกองหนุน
ยังไม่ได้ รับการเกณฑ์
ชื่อสามี/ภรรยา ......................................................... จดทะเบียนปี ..................... ณ จังหวัด ........................................................
อาชีพคูส่ มรส ..............................................อายุ ..................ปี สถานที่ทางาน ................................. ตาแหน่ง ...............................
จานวนบุตร .................. คน บุตรชาย ................ คน บุตรหญิง .................. คน จานวนบุตรที่กาลังศึกษา .............................. คน
ชื่อบิดา ..................................................
มีชีวติ อายุ ................ ปี อาชีพ ...........................................
ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา ...............................................
มีชีวติ อายุ ................ ปี อาชีพ ...........................................
ถึงแก่กรรม
ลาดับพี่/น้ อง จานวนพี่/น้ อง รวมท่าน ................. คน ท่านเป็ นคนที่................ จานวนพี่ ................ คน จานวนน้ อง.................... คน
ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทางาน/สถานศึกษา

25 ส.ค. 2557

F-HRM-008 Rev.05

ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

คุณวุฒทิ ่ ไี ด้ รับ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์ .........................................................................................................................................................................
พิมพ์ดีด
ไทย นาทีละ ........................คา
อังกฤษ นาทีละ ....................คา
รถยนต์
ใบอนุญาต เลขที่ .......................................... ออกที่จงั หวัด ...............................วันที่หมดอายุ ..................
รถจักรยานยนต์ ใบอนุญาต เลขที่ .......................................... ออกที่จงั หวัด ...............................วันที่หมดอายุ ..................
รถโฟล์คลิฟท์
มีใบรับรอง
ไม่มีใบรับรอง
ความสามารถทางภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอื่นๆ ระบุ……………....................................…..
ความสามารถอื่น ๆ ระบุ.........................................................................................................................................................
ประวัติการทางาน ( เริ่มจากงานปั จจุบนั )
1.ชื่อ-ที่อยู่บริษัท
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ ง/หน้ าที่
เงินเดือน
ชื่อ
เข้ า
เข้ า
เข้ า
ที่อยู่
ออก
ออก
ออก
ประเภทธุรกิจ
เหตุผลการลาออก
ปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพ
เบอร์ โทรศัพท์
มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ระบุ
ไม่ มีอุปกรณ์ ป้องกันอั นตราย
2.ชื่อ-ที่อยู่บริษัท
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ ง/หน้ าที่
เงินเดือน
ชื่อ
เข้ า
เข้ า
เข้ า
ที่อยู่
ออก
ออก
ออก
ประเภทธุรกิจ
เหตุผลการลาออก
ปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพ
เบอร์ โทรศัพท์
มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ระบุ
ไม่ มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
2.ชื่อ-ที่อยู่บริษัท
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ ง/หน้ าที่
เงินเดือน
ชื่อ
เข้ า
เข้ า
เข้ า
ที่อยู่
ออก
ออก
ออก
ประเภทธุรกิจ
เหตุผลการลาออก
ปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพ
เบอร์ โทรศัพท์
มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ระบุ
ไม่ มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ประวัติการฝึ กอบรม/ดูงาน/ฝึ กงาน
ชื่อหลักสูตร
สถาบัน/สถานที่
ระยะเวลา
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ประวัติสุขภาพ/ข้ อมูลอื่น ๆ
1. ท่านมีญาติ เพื่อน หรื อ คนรู้จกั ทางานที่บริ ษัทฯ นี ้หรื อไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ.......................................................................
2. บุคคลที่ทางบริษัทฯ จะติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน ชื่อ-นามสกุล........................................................ ความสัมพันธ์................................
ที่อยู่ .............................................................................................................................. โทรศัพท์ ..................................................
3. บุคคลที่สามารถอ้ างอิงถึงความสามารถของท่านได้ ชื่อ-นามสกุล.....................................................ตาแหน่ง.....................................
ชี่อบริ ษัท/สถานที่ทางาน...........................................................................................................เบอร์ โทรศัพท์...................................
4. ท่านเคยเจ็บป่ วย / ได้ รับการผ่าตัด / หรื อได้ รับอุบตั ิเหตุ ต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ......................................................................................................................................................
5. ท่านมีโรคประจาตัว / โรคเรื อ้ รัง หรื อ ร่างกายส่วนใดพิการ/ทุพพลภาพ หรื อไม่ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ ใส่เหล็ก กระดูกหัก เป็ นต้ น
ไม่มี
มี โปรดระบุ ........................................................................................................................................................
6. สมาชิกในครอบครัวมีโรคประจาตัวหรื อไม่ ไม่มี
มี ความสัมพันธ์...................................โรค..............................................
7. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาตัดสินลงโทษหรื อ เคยทาผิดทางอาญาหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ ....................................................................................................................................................
8. ท่านสูบบุหรี่ หรื อไม่
ไม่สบู
สูบบางครัง้
สูบประจา …….ม้ วน/วัน
เลิกสูบแล้ ว..............วัน/เดือน/ปี
9. ท่านดื่มสุรา/เครื่ องดื่มที่มีแอลกฮอล์หรื อไม ไม่ดื่ม
ดื่มบางครัง้
ดื่มประจา
เลิกดืม่ แล้ ว..............วัน/เดือน/ปี
10. ท่านสามารถทางานตามเวลาที่กาหนดเป็ นกะ และตกลงทางานล่วงเวลาในกรณีมีเหตุจาเป็ น หรื อเร่งด่วนได้ หรื อไม่
ได้
ไม่ได้
11. ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศได้ หรื อไม่
ได้
ไม่ได้
12. งานอดิเรกของท่านคือ.....................................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า :
1. ข้ อความข้ างต้ น และหลักฐานต่ าง ๆ ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ และหากข้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาเข้ า
ทางาน บริษัทฯ ตรวจสอบว่ าข้ อความที่ให้ ไว้ ไม่ ตรงกับความเป็ นจริง ข้ าพเจ้ ายินดีให้ บริษัทยกเลิกสัญญาจ้ างของ
ข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ เรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทัง้ สิน้ จากบริษัท
2. ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบัตติ ามกฏระเบียบข้ อบังคับการทางานของบริษัทฯ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบันและภายหน้ าอย่ างเคร่ งครัด หาก
ข้ าพเจ้ าฝ่ าฝื นไม่ ปฏิบัตติ ามที่กล่ าวมา ข้ าพเจ้ ายินยอม ให้ บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้ างของข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที
ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร
(……………………………………………….)
วันที่ .................../....................../...................
สาหรับบริษัทฯ
การอนุมตั ิว่าจ้ าง :
พนักงานชัว่ คราว
ตังแต่
้ วนั ที่ ........................................................................
ตาแหน่ง/หน้ าที่ ................................................................
ลงชื่อ .................................................................. ผู้อนุมตั ิ
หัวหน้ างาน/ผู้จดั การ
............./.............../..............
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พนักงานประจา (ทดลองงาน)
อัตราค่าจ้ าง ................................................. บาท/วัน/เดือน
แผนก/ฝ่ าย ........................................................................
ลงชื่อ .................................................................... ผู้อนุมตั ิ
รองกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
............/.............../..............
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