บริษทั บี ที เวลธ์ อิ นดัสตรีส ์ จำกัด (มหำชน)
BT Wealth Industries Public Company Limited
ใบสมัครงาน
ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) _________________________________ นามสกุล ___________________________________
รู ปถ่ าย 2 รู ป
(ถ่
า
ยไม่เกิน 6 เดือน)
Name (Mr. / Mrs. / Miss) _______________________________ Last Name ____________________________________
อายุ _________ ปี วัน / เดือน / ปี เกิด _____________________ สถานที่เกิด _____________________________________
เชื ้อชาติ ________________________ สัญชาติ ________________________ ศาสนา ______________________________
ส่วนสูง ______________ ซม. น ้าหนัก ___________ กก. กรุ๊ปเลือด ___________ ตาหนิที่เห็นเด่นชัด ______________________________
บัตรประชาชนเลขที่ ____________________________ ออกให้ ณ อาเภอ ________________________ จังหวัด ______________________
วันออกบัตร ______________________ วันหมดอายุ ________________________ บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีเลขที่ ____________________
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
เลขที่ __________ หมูท่ ี่ _________ ซอย ___________________ ถนน ___________________ แขวง / ตาบล _________________________
เขต / อาเภอ ____________________ จังหวัด _______________________ รหัสไปรษณีย์ ____________ โทรศัพท์ ____________________
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่ อได้ สะดวก
เลขที่ _________ หมูท่ ี่ _________ ซอย ___________________ ถนน ______________________ แขวง / ตาบล ____________________
เขต / อาเภอ ____________________ จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________ โทรศัพท์ _______________
ที่อยูป่ ั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ น  บ้ านของตนเอง  บ้ านของบิดามารดา  บ้ านเช่า  บ้ านของญาติหรือผู้อื่น
สถานภาพการสมรส
 โสด  สมรส (จดทะเบียน / ไม่จดทะเบียน)  หย่าร้ าง  หม้ าย
 แยกกันอยู่
ชื่อ - นามสกุลของคูส่ มรส ______________________________________________________________  มีรายได้  ไม่มีรายได้
สถานที่ทางานของคูส่ มรส __________________________________________________________ โทรศัพท์ _________________________
จานวนบุตรทั ้งหมด __________ คน เป็ นชาย __________ คน เป็ นหญิง ___________ คน กาลังศึกษาอยูจ่ านวน _________ คน
สถานภาพทางทหาร

 พ้ นภาระทางทหารแล้ ว

 ยังไม่พ้นภาระทางทหาร

 ได้ รับการยกเว้ นเพราะ _________________

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิ

วิชาเอก

ชื่อสถานที่ศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

ปี ที่สาเร็จ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
กิจกรรมระหว่ างศึกษา __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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ความสามารถพิเศษ
ภาษา

การพูด
การอ่ าน
การเขียน
ความเข้ าใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

อังกฤษ
อื่นๆ ________________
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม _______________________________________________________________________________________
ขับรถยนต์
 ได้
 ไม่ได้
 มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท ______________  ไม่มี
ขับรถมอเตอร์ ไซด์  ได้
 ไม่ได้
 มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภท ______________  ไม่มี
สถานภาพทางครอบครัว

ผู้สมัครเป็ นคนที่_________
ชื่อ - นามสกุล

อายุ อาชีพ/ตาแหน่ ง

สถานที่ทางาน

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1)
2)
3)
ประวัติการทางานปั จจุบัน (เริ่ มจากที่ทางานล่าสุดก่อน)
1. ชื่อบริษัท ___________________________________________________________ ประเภทธุรกิจ _______________________________
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________ โทรศัพท์ __________________________
ระยะเวลาการทางาน จาก (เดือน / ปี ) _________________ ถึง(เดือน / ปี ) _________________ รวม ___________ ปี ____________เดือน
ลักษณะงานที่ทา (โดยย่อ) ___________________________________________________________________________________________
เงินเดือนล่าสุด ________________ บาท (เฉพาะฐานเงินเดือนไม่รวม OT) รายได้ อื่นๆ ระบุ

1. ค่าที่พกั ...................... บาท
2. ค่าตาแหน่ง................. บาท
3. ค่าเดินทาง ................. บาท

เหตุผลที่ต้องการเปลีย่ นงาน __________________________________________________________________________________________
ชื่อ - นามสกุลผู้บงั คับบัญชา _______________________________________________ อนุญาตให้ สอบถามข้ อมูล  ได้  ไม่ได้
เบอร์ โทรศัพท์

ที่สามารถติดต่อได้

2. ชื่อบริษัท _________________________________________________________ ประเภทธุรกิจ _______________________________
ที่อยู่ ______________________________________________________________________________ โทรศัพท์ ______________________
ระยะเวลาการทางาน จาก (เดือน / ปี ) _________________ ถึง(เดือน / ปี ) _________________ รวม ____________ ปี ___________เดือน
ลักษณะงานที่ทา (โดยย่อ) ________________________________________________________________________________________
เงินเดือนแรกเข้ าทางาน ______________ บาท เงินเดือนสุดท้ าย ______________ บาท รายได้ อื่นๆ ระบุ _____________________ บาท
เหตุผลที่ต้องการเปลีย่ นงาน _________________________________________________________________________________________
ชื่อ - นามสกุลผู้บงั คับบัญชา _______________________________________________ อนุญาตให้ สอบถามข้ อมูล  ได้  ไม่ได้
เบอร์ โทรศัพท์
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บุคคลที่อ้างอิงได้ (ไม่ ใช่ ญาติ หรื อพี่น้อง)
1) ชื่อ - นามสกุล ______________________________________________________________ ตาแหน่ง _________________________
สถานที่ทางาน ____________________________________________ โทรศัพท์ __________________ ความสัมพันธ์ _____________
2) ชื่อ - นามสกุล ______________________________________________________________ ตาแหน่ง _________________________
สถานที่ทางาน ____________________________________________ โทรศัพท์ __________________ ความสัมพันธ์ _____________
บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัท

 มี

 ไม่มี

1) ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________________ ความสัมพันธ์ _________________________
2) ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________________ ความสัมพันธ์ _________________________
บุคคลที่สามารถติดต่ อได้ ในกรณีเร่ งด่ วน
ชื่อ - นามสกุล ____________________________________________________________ ความสัมพันธ์ _________________________
ที่อยู่ _______________________________________________________________________________ โทรศัพท์ __________________
ข้ อมูลทั่วไป
ตาแหน่งงานหรือประเภทงานที่สนใจสมัคร 1. ____________________________________ 2. ___________________________________
เงินเดือนขันต
้ ่าที่ต้องการ ___________ บาท / เดือน (___________________________) วันที่สามารถเริ่ มงานได้ ____________________
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

 หนังสือพิมพ์ __________________________  พนักงานชื่อ ______________________
 สถานศึกษา __________________________  อื่นๆ ระบุ _______________________

เหตุผลที่ต้องการเข้ ามาทางานกับบริ ษัทฯ ______________________________________________________________________________
ท่านสามารถไปปฏิบตั ิงานที่ตา่ งจังหวัด
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาแล้ วหรื อไม่

 ไม่ได้

 ได้ ระบุจงั หวัด ____________________________________________

 ไม่เคย  เคย ตาแหน่ง ____________________________________________

ท่านเป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลไม่สมประกอบ พิการ หรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรือไม่  ไม่เคย  เคย ระบุ _________________
ท่านเคยถูกจับ หรือถูกฟ้องดาเนินคดี หรื อถูกควบคุมหรื อไม่

 ไม่เคย  เคย ระบุ _________________________________

ท่านเคยถูกไล่ออกหรือเลิกจ้ างเนื่องจากกระทาความผิดมาก่อนหรื อไม่  ไม่เคย  เคย ระบุ __________________________
ข้ าพเจ้ า ยินยอมให้ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทางสานักงานตารวจแห่งชาติ และการตรวจสารเสพติดก่อนเริ่ มงานในบาง
ตาแหน่ง และขอรับรองว่า ข้ อความที่ข้าพเจ้ าได้ เขียนไว้ ทงหมดในใบสมั
ั้
ครงานฉบับนี ้เป็ นความจริงทุกประการ และข้ าพเจ้ าทราบดีว่าการเขียน
ข้ อความเท็จในใบสมัครงานฉบับนี ้ เป็ นสาเหตุอนั เพียงพอที่ทาให้ บริษัทฯ เลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาบรรจุเข้ าเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ

ลงชื่อ ____________________________________
ผู้สมัคร
(_________________________________)
_______ / _______ / _______
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สาหรั บบริษัทฯ พิจารณา
ผลการทดสอบและสัมภาษณ์ (สาหรับเจ้ าหน้ าที่บคุ คล)
 ตอบปฏิเสธ วันที่ _______ / _______ / _______
 สละสิทธิ์ เนื่องจาก ________________________________________________________ วันที่ ________ / _______ / _______
 รอเรียกสัมภาษณ์รอบสอง วันที่ ________ / _______ / _______
 รอพิจารณาในตาแหน่ง ______________________________________________ สังกัดฝ่ าย_____________________________
 รับทดแทนพนักงานชื่อ __________________________________ ____________ สังกัดฝ่ าย_____________________________
 สมควรรับในอัตราใหม่ ตาแหน่ง _______________________________________ สังกัดฝ่ าย_____________________________
เอกสารประกอบ
- แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ (FM.OM.06)
บันทึกผลการทดสอบและสัมภาษณ์ ( 1 )

ต้ นสังกัดพิจารณา ( 2 )

___________________________________
(__________________________________)
ฝ่ ายบุคคลผู้สมั ภาษณ์
_______ / _______ / _______

___________________________________
(__________________________________)
ผู้อานวยการฝ่ าย / ผู้จดั การฝ่ าย ที่ร้องขอ
_______ / _______ / _______

บันทึกการจ้ างงาน (สาหรับฝ่ ายบุคคล)
ชื่อ - นามสกุลผู้ปฏิบตั ิงาน ______________________________________________________ หมายเลขประจาตัว ___________________
ตาแหน่ง __________________________________ สังกัดแผนก ________________________________ ฝ่ าย ________________________
วันเริ่ มงาน _____________________ อัตราเงินเดือน _______________ บาท / เดือน (___________________________________________)
เงื่อนไขอื่นๆ _______________________________________________________________________________________________________
บันทึกการจ้ างงาน / นาเสนออนุมตั ิ ( 3 )

ผู้พิจารณาและทบทวน ( 4 )

___________________________________
(__________________________________)
ฝ่ ายบุคคล
_______ / _______ / _______

___________________________________
(__________________________________)
ผู้อานวยการฝ่ าย / ผู้จดั การฝ่ าย
_______ / _______ / _______
ผู้พิจารณาอนุมตั ิ ( 5 )

___________________________________
(นายโชติก รัศมีทินกรกุล )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
_______ / _______ / _______
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