บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จากัด

ใบสมัครงาน

รูปถ่าย 1 นิว้

โปรดอ่านและกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
ตาแหน่งที่สมัคร

เงินเดือนที่ต้องการ

วัน/ เดือน / ปี

บาท

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (Name in English)

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

ออกให้โดย

วัน/เดือน/ปี เกิด

ปัจจุบันอายุ น้าหนัก (กก.)

ส่วนสูง (ซม.)

อาเภอ

จังหวัด

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ประวัติส่วนตัวและครอบครัว

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

โทรศัพท์

ที่อยู่ปัจจุบันเป็น

ของตัวเอง

ของบิดามารดา

อาศัยผู้อื่น

สถานที่ทางานปัจจุบนั

หอพัก

อื่นๆ....................................................

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ชื่อบิดา

อายุ

อาชีพ/ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ชื่อมารดา

อายุ

อาชีพ/ตาแหน่ง

โทรศัพท์

สถานะครอบครัว

โสด

สมรส

หย่า

ม่าย

แยกกันอยู่

ชื่อคูส่ มรส/นามสกุลเดิม

อายุ

อาชีพ/ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ทะเบียนสมรสเลขที่

ลงวันที่

ออกให้ ณ

บัตรประกันสังคมเลขที่

จานวนพี่นอ้ ง(รวมตัวท่าน) ...................คน ท่านเป็นคนที.่ .....................

จานวนบุตร

สถานะทางทหาร
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
*****ประกันสังคม*****

กรณีไม่เคยมีประกันสังคม

กรณีที่เคยมีแล้ว และส่งต่อเนื่อง

กรณีที่เคยมีแล้ว และขาดส่งเกิน 6 เดือน
ท่านสามารถขับขี่

รถยนต์

กรณีท่ีเคยมีแล้ว และขาดส่งแต่ไม่เกิน 6 เดือน

โรงพยาบาลที่เคยประกันตน......................................................................
รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

* บุคคลอ้างอิง (ยกเว้นญาติหรือนายจ้างเดิม)
ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน/ที่อยู่

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน/ที่อยู่

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

(1)
(2)
*กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ

(1)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวะศึกษา

(ปวช.)

อนุปริญญา

(ปวส.)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา

ระยะเวลา
จากปี

คะแนน
ถึงปี

เฉลี่ย

ประสบการณ์ทางาน(เรียงตามลาดับก่อน-หลัง)

ระยะเวลา

ภาษาต่างประเทศ/ความสามารถพิเศษ

เดือน/ปี

ภาษา

ชื่อของสถานที่ทางาน / หมายเลขโทรศัพท์

เดือน/ปี

ตาแหน่ง

ระบุว่า ดีมาก ดี พอใช้
พูด

อ่าน

เงินเดือนครั้งสุดท้าย

ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก(โปรดระบุ)

เขียน

เข้าใจ

1

6

อังกฤษ

2

7

จีน

3

8

อื่น ๆ

4

9

5

10

ท่านเคยประสบอุบัติเหตุในงานหรือไม่

ไม่เคย

เคย

จานวน

ท่านยินยอมให้สอบถามประวัติการทางานจากสถานที่ทางานเดิมของท่านหรือไม่
ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่

ครั้ง

สาเหตุของการประสบอุบัติเหตุ

ยินยอม

ไม่ยินยอม

เพราะว่า

เป็นการประจา

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

เป็นครั้งคราว

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

ท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้หรือไม่

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

ในตาแหน่งงานที่ต้องการค้าประกัน ท่านสามารถจัดหาผู้ค้าประกันได้หรือไม่

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

ท่านยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสมได้หรือไม่

ขัดข้อง

ไม่ขัดข้อง

ท่านเคยทางานในกิจการรักษาความปลอดภัยมาก่อนหรือไม่
ท่านเคยทางานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่

ไม่เคย

ท่านเคยมีคดีหรือถูกพิพากษากรณีกระทาความผิดหรือไม่
เมื่อ

สาเหตุท่ีออก

ไม่เคย

เคย

เคย

ในตาแหน่ง

สาเหตุที่ออก

ในตาแหน่ง

ไม่เคย

เคย

ในข้อหา.........................................................

อัตราโทษที่ได้รับ

ท่านเคย ยื่นขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับอนุญาต มาก่อน หรือไม่
กรณีเคยยื่น

ยื่นวันที่..............................................................................

ท่านเคยไปพบแพทย์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา

ครั้ง

รักษาโรค

2

ไม่เคย

เคย

กับบริษัท............................................................................................................................
1
3

บุคคลที่รู้จักและคุน้ เคยในบริษัทชื่อ

ความสัมพันธ์

ข้าพเจ้ายอมรับที่จะทดลองงานกับบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะให้บริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าทางาน และข้าพเจ้ายินยอมที่จะ
ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทางานของบริษัทฯ ตลอดจนประกาศ คาสั่ง นโยบายที่บริษัทฯ มีอยู่ และ/หรือที่จะกาหนดขึ้นใหม่ในอนาคต
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติประวัติอาชญากรรม และหากพบว่าเคยทาความผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดโดยประมาท ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ เลิกจ้างโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของ
ข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อ หากพบว่าข้อความในใบสมัครงาน และ/หรือ เอกสารที่นามาแสดงไม่เป็นความจริงหรือเป็นเอกสารเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ เลิกจ้าง โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และยินยอมให้บริษัทฯ ดาเนินการตามกฎหมายด้วย
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้.(

) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป

(

) สาเนาหลักฐานการศึกษา (สาเนาใบระเบียน หรือ TRANSCRIPT)

(

) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

(

) สาเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร

(

) สาเนาทะเบียนบ้าน

(

) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

(

) สาเนาใบอนุญาต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับอนุญาต (ถ้ามี)

(

) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………….ผู้สมัคร
วันที่ ………………………………………………………………………

