B.P. POWER ENGINEERING GROUP CO., LTD.
แบบฟอรม
ใบสมัครงาน

ISO 9001

เอกสารหมายเลข : F-HR-12-5
หนา 1 / 4

ตําแหนงที่ตองการ
วัน / เดือน / ป ที่สามารถเริ่มงานได

เงินเดือนที่ตองการ
สถานภาพการทํางานในปจจุบัน

วางงาน

ทํางานประจํา

เอกสารประกอบการสมัครงาน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาบัตรประกันสังคม
ใบรับรองวุฒิการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

ทํางาน Part Time

รูปถายขนาด
1 นิ้ว

กําลังจบการศึกษา

สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
อื่น ๆ ระบุ ............................................................

(ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................

สวนสูง .................... ซ.ม.

(ภาษาอังกฤษ) MR. / MRS. / MISS ...............................................................................................

น้ําหนัก .................... ก.ก.

วัน / เดือน / ปเกิด ........................................... อายุ ................. ป ศาสนา ............................................ เชื้อชาติ .....................................................
สัญชาติ ......................................... เกิดที่อําเภอ ............................................................ จังหวัด ..............................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .......................................................... สถานที่ออกบัตรประชาชน อําเภอ / จังหวัด ..................................................................
วันที่ออกบัตร ............................................................................. วันที่หมดอายุ ........................................................................................................
สถานภาพ

โสด
สมรส จดทะเบียนสมรส พ.ศ. ............................................................................................ แยกกันอยู หมาย
หยาราง อื่น ๆ ...........................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล คูสมรส ............................................................................................... อายุ ............................ ป อาชีพ ...................................................
สถานที่ทํางาน ..................................................................................... จํานวนบุตร / ธิดา ............... คน ชาย ................ คน หญิง .................. คน
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด บานเลขที่ ............................ หมูที่ ...................... ซอย ......................................................................
ถนน .......................................... แขวง / ตําบล ........................................................ เขต / อําเภอ ............................................................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ................................................... โทรศัพท ...........................................................................
ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................................... อายุ .................. ป อาชีพ ............................................. มีชีวิต ถึงแกกรรม
ชื่อ-สกุล มารดา ...................................................................... อายุ .................. ป อาชีพ ............................................. มีชีวิต ถึงแกกรรม
ทานมีพี่นองทั้งหมด ........................................... คน (รวมตัวทานดวย) เปนชาย ................................. คน เปนหญิง ....................................... คน
ทานเปนบุตร / ธิดาลําดับที่ .............................................. มีชีวิตอยู ...................................... คน ถึงแกกรรม ....................................... คน
โปรดกรอกรายละเอียดของพี่นองเรียงตามลําดับ (โดยไมรวมตัวทาน) ในตารางขางลางนี้
ชื่อ – สกุล
อายุ
การศึกษา
อาชีพ / สถานที่ทํางาน

ที่อยูปจจุบัน (อําเภอ / จังหวัด)
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ISO 9001
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปจจุบันไมไดศึกษาตอ

ชื่อสถานศึกษา

กําลังศึกษาตอ
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อําเภอ จังหวัด

ปเขา
(พ.ศ.)

สาขา / วิชาเอก

ปจบ
(พ.ศ.)

สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย

สถานศึกษา

กิจกรรมระหวางการศึกษา
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
งานอดิเรก
ภาษา
การพูด
การอาน
การเขียน
อังกฤษ
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ภาษาอื่นๆ (ระบุ)
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
การใชเครื่องใชสาํ นักงาน คอมพิวเตอร ระบุโปรแกรม ......................................................................................................................................
พิมพดีด ไทย นาทีละ ..................................... คํา อังกฤษ นาทีละ .................................. คํา
ไมไดทํางาน
ทํางานบริษัทฯ
ประกอบอาชีพสวนตัว
อื่น ๆ .........................................................................................................
สถานที่ทํางานปจจุบัน ................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้ง .............................................................................................................................................................................................................................
ที่ทํางานทํากิจการเกี่ยวกับ .................................................................................. เขามาทํางานเมื่อวันที่ ....................................................................
ในตําแหนงงาน ................................................ อัตราเงินเดือนเมื่อเขา .............................. บาท อัตราเงินเดือนปจจุบัน .................................. บาท
ลักษณะงานโดยยอ
......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
สาเหตุที่ตองการเปลี่ยนงาน
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานประกอบ

ตําแหนงงาน

วันเขางาน
(เดือน / พ.ศ.)

วันออกงาน
(เดือน / พ.ศ.)

คาจาง
เริ่มตน

คาจาง
สุดทาย

สาเหตุที่
ลาออก
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ตําแหนงที่ตองการสมัคร (ระบุไดมากกวา 1 ตําแหนง)
1 ................................................................... 2 ........................................................................ 3 ..............................................................................
อัตราเงินเดือนขัน้ ต่ําที่เสนอขอ ............................................. บาท/เดือน วันที่คาดวาจะเริ่มตนทํางานได .................................................................
สถานภาพทางทหาร สําเร็จ ร.ด. ป 3
คัดเลือกแลวไมถูกเกณฑที่ อําเภอ / จังหวัด ......................................................................................
ปลดประจําการแลวเมื่อ .......................................................................................................................................................
ยังไมไดเกณฑทหาร และจะเกณฑทหาร ในป พ.ศ. ............................................................................................................
ตําแหนงงานที่ทานสมัครตองมีเงินค้ําประกันจํานวน ........................................ ไมขัดของ
ขัดของ เพราะ ................................................
ตําแหนงงานที่ทานสมัครตองมีบุคคลค้ําประกันจํานวน ...................................
ไมขัดของ
ขัดของ เพราะ ................................................
ทานมีโรคประจําตัวหรือไม
มี
ไมมี ถามีโปรดระบุ .................................................................................
ทานแพสารเคมีหรือไม
แพ
ไมแพ ถาแพโปรดระบุ ...........................................................................
ทานมีขอบกพรองทางรางกายหรือไม
มี
ไมมี ถามีโปรดระบุ ................................................................................
ทานเคยมีประวัติอาชญากรรม เชน คดียาเสพติด, การพนัน ฯลฯ หรือไม เคย
ไมเคย ถาเคยโปรดระบุ ....................................................
หรือเคยไดรับโทษจําคุก หรือรอลงอาญา หรือดําเนินคดีในศาลหรือไม (แมจะเปนคดีที่เคยเกิดขึ้นนานแลว) บริษัทฯ จะตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมพนักงานใหมทุกคน หากทานเคยมีประวัติในเรื่องดังกลาวกรุณาแจงบริษัทฯ ตามความจริง)
ทานเคยถูกใหออกจากงานหรือไม
เคย
ไมเคย ถาเคยโปรดระบุ ..........................................................................
ทานสูบบุหรี่หรือไม
สูบ
ไมสูบ ถาสูบ วันละกี่มวนโปรดระบุ ......................................................
ทานดื่มสุราหรือไม
ดื่ม
ไมดื่ม ถาดื่ม มากนอยเพียงใดโปรดระบุ ................................................
ทานสามารถทํางานลวงเวลาไดหรือไม
ได
ไมได
ทานเคยเขารับการสัมภาษณจากบริษัทฯ ไปแลวหรือไม ไมเคย เคย เมื่อวันที่ ........................... ผลการสัมภาษณ ....................................
และสาเหตุที่กลับมาสมัครกับทางบริษัทฯ อีกครั้งเนื่องจาก ........................................................................................................................................
ทานทราบขาวการรับสมัครงานของบริษัทฯ จาก
สถาบันการศึกษาชื่อ .........................................................................
ตลาดนัดแรงงาน .........................................................................
พนักงานบริษัทชื่อ ............................................................................
Internet (Web) ............................................................................
เหตุผลที่ทานมาสมัครกับทางบริษัท บี.พี. เพาเวอร เอ็นยิเนียริ่ง กรุป จํากัด ...............................................................................................................
บุคคลในบริษัท บี.พี. เพาเวอร เอ็นยิเนียริ่ง กรุป จํากัด ที่ทานรูจักชื่อ .........................................................................................................................
หนวยงาน ................................................................................................................................ ความสัมพันธ ...........................................................
ชื่อบุคคลภายนอกที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล ........................................................ ความสัมพันธ .......................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................. โทรศัพท ..............................................................
ที่ทํางาน ........................................................................................................................................ โทรศัพทที่ทํางาน ................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวที่ขาพเจากรอกในใบสมัครนี้เปนความจริงและสมบูรณทุกประการ หากภายหลังปรากฏวา
ขอความในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใชในการสมัครงาน หรือรายละเอียดที่ขาพเจาใหไวไมเปนความจริง รวมทั้งเจตนาที่จะบิดเบือนหรือปดบัง
แจงขอความเท็จตอบริษัทฯ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ขาพเจายินดีใหบริษัทเลิกจางขาพเจาโดยไมตองจายเงินคาชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยขาพเจาจะไมเรียกรองใด ๆ และยินดีใหบริษัทสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ไดจากบุคคล หรือหนวยงาน ที่ขาพเจาไดอางอิงไวในใบสมัครนี้
ลงชื่อ ...................................................................... ผูสมัคร
( ..................................................................... )
วันที่ ............ /.................. / ...................
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ผลการทดสอบ
ขอสอบ ............................................................. คะแนน
ขอสอบมิติสัมพันธ ........................................... คะแนน
สําหรับเจาหนาที่บริษัท
ผูสัมภาษณ
ผลการสัมภาษณ
ตําแหนงที่เหมาะสม
อัตราเงินเดือน
เงื่อนไขอื่น ๆ
กําหนดระยะเวลาทดลองงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ
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ผูตรวจ ...........................................................................
ผูตรวจ ...........................................................................

วันที่สัมภาษณ

บาท/ เดือน

ลงชื่อ ผูสัมภาษณ ........................................................
วันที่ .......... / .................. / ......................

วันที่เริ่มจางงาน
รายไดอื่น ๆ
สัญญาจางทดลองงานเลขที่

ลงชื่อ ผูมีอํานาจอนุมัติ ...........................................................
วันที่ ............ / .................... / .....................

