บริษทั บางกอก ฟูมิเคชัน จํากัด
BANGKOK FUMIGATION CO., LTD.

ติดรู ปภาพ

ใบสมัครงาน
วันที ……... เดือน …………… พ.ศ. ………….
ชือ ( นาย / นาง / นางสาว ) ………………………………..… นามสกุล …………………………ชือเล่น.............................
เพศ …………….. อายุ…......................ปี นําหนัก ………………….….กก. ส่ วนสูง..……………….…… ซ.ม.
วัน. เดือน. ปี . เกิด ……………………….……………….. สถานทีเกิด ………………………………………………………
เชือชาติ ……………………….… สัญชาติ ………………………… ศาสนา …………………………
ภูมิลาํ เนาปัจจุบนั เลขที.…………….. หมูท่ ี..….....… ซอย ……….………………….. ถนน ………………….…………….
แขวง / เขต ………………………. อําเภอ …………………….. จังหวัด ……….……………. โทรศัพท์ …………………..
บัตรประชาชน เลขที ……………………………..……….. บัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ……………………..…………………
สถานภาพครอบครัว
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่า / หม้าย
พันธะทางทหาร
[ ] ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
[ ] ยังไม่ผา่ นการเกณฑ์ทหาร
ได้รับการยกเว้นทหารเพราะ …………………………………………………………………………......................................

การศึกษา (EXEMPTED)
[ ] การศึกษาสูงสุดระดับ ………………………. สาขา ………….…………. คณะ …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………….... ปี การศึกษา ………………...
[ ] กําลังศึกษาอยูท่ ี ………………………………….. สาขา ………….………… คณะ ……………….……….
ประสบการณ์ การทํางาน
ประสบการณ์การทํางาน (เรี ยงจากปั จจุบนั )
1. บริ ษทั ………………………………………… ทีอยู่ ………………………………………………………….
…………………………………………………………………… ตําแหน่ง ……………………………………..
หน้าที …………………………………………………… เงินเดือน ………………...… บาท
ระยะเวลาการทํางาน ………... ปี ……….… เดือน เหตุผลทีออก ……………………………………….……….
โทรศัพท์ …………………………………..
2. บริ ษทั ………………………………………… ทีอยู่ ………………………………………………………….
…………………………………………………………………… ตําแหน่ง ……………………………………..
หน้าที …………………………………………………… เงินเดือน ………………...… บาท
ระยะเวลาการทํางาน ………... ปี ……….… เดือน เหตุผลทีออก ……………………………………….……….
โทรศัพท์ …………………………………..

พาหนะของตนเอง
ใบอนุญาตขับขี

[ ] ไม่มี
[ ] ไม่มี

[ ] มี ( ยีห้อ ) ……………………………
[ ] มี ( ระบุ ) ……………………………

ความสามารถพิเศษ 1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
ตําแหน่งทีตอ้ งการ ……………………………………
อัตราผลตอบแทนที ตอ้ งการ ………………………… บาท
ทํางานต่างจังหวัด

[ ] ไม่สะดวก

[ ] ได้

การติดต่ อกลับ
[ ] ทางไปรษณี ย ์ ทีอยู่ ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] ทางโทรศัพท์ หมายเลข ……………………………………. ( มือถือ ) ………………………………………
บุคคลที1สามารถติดต่อได้ (THE OTHER PERSON )
1. ชือ / สกุล …………………………………………………. ทีอยู่ / ทีทาํ งาน ……………………………………
…………………………………………….. อาชีพ ……………………….. ตําแหน่ง …………………………….
ความสัมพันธ์ …………………………………………..…… โทรศัพท์ …………………………………………..
บุคคลที1ทราบประวัตแิ ละสามารถให้ คํารั บรองได้
1. ชือ / สกุล …………………………………………………. ทีอยู่ / ทีทาํ งาน ……………………………………
…………………………………………….. อาชีพ ……………………….. ตําแหน่ง …………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………………
พร้อมทีจะเริ มงาน ในวันที ………… เดือน ………………………………… พ.ศ. ……………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบสมัครนี เป็ นความจริ งทุกประการและถือเป็ นส่ วนหนึงของสัญญาว่าจ้างในกรณี ที
ข้อความต่าง ๆ ทีแจ้งไว้เป็ นข้อความเท็จหรื อปกปิ ดอําพรางใด ๆ จะยังผลให้ขา้ พเจ้าหมดสิ ทธิ ในการรับพิจารณาและสัญญา
การจ้างงานเป็ นอันสิ นสุ ด โดยไม่ได้รับค่าชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ทังสิ น
เงือนไขของบริ ษทั ฯ เมือท่านตกลงทํางานกับบริ ษทั ฯ วันใด บริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นการเริ มระยะเวลาการ
ทดลองงาน 120 วัน
ลงชือ ……………………………………… ผูส้ มัคร
( ……………………………………….. )

บริษทั บางกอก ฟูมิเคชัน จํากัด
BANGKOK FUMIGATION CO., LTD.
ใบลาออก
วันที ………….. เดือน ……………………. พ.ศ. ………………..
เรือง …………………………………..
เรียน ………………………………….
ข้ าพเจ้ า ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว …………………….................. นามสกุล ………………………….
แผนก ……………………………… ขอลาออกจากบริษัท ฯ ด้ วยเหตุผล ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั+งแต่ วันที ………………… เดือน …………………………. พ.ศ. ……………… เป็ นต้ นไป

ขอแสดงความนับถือ

………………………………………..
( ……………………………………. )
………. / …………….. / ………….

ความเห็นหัวหน้ าแผนก / ผู้จัดการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
( ……………………………………….. )
………. / ……………. / …………..

