โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ใบสมัครงาน

ติดรูปถ่าย

(กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง)

ขนาด 1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล...........................................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................ชื่อเล่น..................................
ตาแหน่งงานที่ต้องการ........................................................................ เงินเดือน.....................................บาท/เดือน
ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ...................... หมู่ที่ ............. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง ...................................
อาเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท์ ............................................ มือถือ ........................................ อีเมล์ ...........................................................
อาศัยกับครอบครัว

บ้านตัวเอง

บ้านเช่า

หอพัก/คอนโดมิเนียม

วัน เดือน ปีเกิด ............................................ อายุ ................ ปี เชื้อชาติ ........................ สัญชาติ ........................
ศาสนา ........................บัตรประชาชนเลขที่ ....................................................... บัตรหมดอายุ ...............................
ส่วนสูง ........................ ซม.

น้าหนัก ............................ กก.

สถานีตารวจที่อยู่ในพื้นที่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน .....................................................................................................
ภาวะทางทหาร

ได้รับการยกเว้น

ป ลดเป็นทหารกองหนุน

สถานภาพ

โสด

แต่งงาน

เพศ

ชาย

หญิง

หม้าย

ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
แยกกันอยู่

หลักฐานประกอบการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2" จานวน 2 รูป

สาเนาทะเบียนบ้าน

สาเนาใบผ่านทหาร (ถ้ามี)

สาเนาใบรับรองการศึกษา พร้อมตัวจริง

สาเนาบัตรประชาชน

สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ใบรับรองแพทย์

สาเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)

อื่นๆ เช่น ใบรับรองความสามารถ (โปรดระบุ).....................................................................................................
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หน้า 1

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประวัติครอบครัว

บิดา ชื่อ-สกุล ........................................................................ อายุ ............... ปี อาชีพ .............................................
มารดา ชื่อ-สกุล .................................................................... อายุ ............... ปี อาชีพ .............................................
ชื่อภรรยา/สามี ..................................................................... สถานที่ทางาน..............................................................
ตาแหน่ง..........................................................มีบุตร รวมจานวน.............................. คน (รวมผู้สมัคร)
มีพี่น้อง (ไม่รวมผู้สมัคร) ...............คน ชาย................คน หญิง.................คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่....................
ชื่อ

อายุ (ปี)

อาชีพ

การศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ตั้งแต่

ถึง

ผลการเรียนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

หน้า 2
FHR-001 ใบสมัครงาน

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลาดับก่อน-หลัง
ระยะเวลา

สถานที่ทางาน

เริ่ม

ถึง

ตาแหน่งงาน

ลักษณะงาน

ค่าจ้าง

เหตุที่ออก

ภาษา
ภาษา

พูด
ดี

ปานกลาง พอใช้

อ่าน
ดี

ปานกลาง พอใช้

เขียน
ดี

ปานกลาง พอใช้

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษา อื่นๆ

หน้า 3
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โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด :

ไม่ได้

ได้

ไทย...................คา/นาที

อังกฤษ...................คา/นาที

คอมพิวเตอร์ :

ไม่ได้

ได้

ระบุ.......................................................................................................

ขับรถยนต์ :

ไม่ได้

ได้

ใบขับขี่เลขที่..........................................................................................

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน..................................................................................................................
งานอดิเรก : ระบุ ...................................................................................................................................................
กีฬาที่ชอบ : ระบุ ....................................................................................................................................................
ความรู้/ความสามารถพิเศษ : ระบุ ............................................................................................................................
อื่นๆ : ระบุ .......................................................................................................................... ..................................
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ไม่ได้

ได้ ระบุ...........................................................................

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ – นามสกุล................................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร........................
ที่อยู่ ................................................................................................................................โทร ...................................
ทราบข่าวการรับสมัครจาก ........................................................................................................................................
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่

ไม่เคย

เคย

ถ้าเคย โปรดระบุชื่อโรค .............................................................................................................................................
ท่านเคยเป็นผู้ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญาหรือไม่

ไม่เคย

เคย

ท่านเคยเป็นผู้มีประวัติทางคดีอาญาของกองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่

ไม่เคย

เคย

ถ้าเคยโปรดระบุ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...................................................

หน้า 4
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ท่านเคยทางานกับโรงงานไพ่มาก่อนหรือไม่

ไม่เคย

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

เคย (โปรดระบุ)………….......……….……..……………

เขียนชื่อญาติ/เพื่อน ที่ทางานอยู่ในโรงงานไพ่ ซึ่งท่านรู้จักดี .....................................................................................
เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง ๒ คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี
1.................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................
กรุณาแนะนาตัวท่านเอง เพื่อให้โรงงานไพ่รู้จักตัวท่านดีขึ้น
.................................................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็ นความจริงทุกประการ
และไม่ขัดต่อคุณสมบัติตามข้อ 10 ของระเบียบโรงงานไพ่ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการออก
จากงาน พ.ศ. 2546 และตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญญั ติ คุ ณสมบั ติ มาตรฐานส าหรั บกรรมการและพนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และข้าพเจ้าเป็ นผู้มีคุณสมบั ติครบถ้วนตามคุณสมบั ติทั่วไป และคุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ง
ตามประกาศรั บสมั ครสอบคัดเลื อกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ หากปรากฏว่าก่อนสรรหาฯ เสร็จสิ้ น หรือ
ภายหลังที่ได้รับการสรรหาฯ แล้ว ปรากฏว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้
รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ ให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ดาเนินคดี
ทั้งทางแพ่ง และอาญาต่อข้าพเจ้ าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ จากโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ หรือโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต และคาตัดสินดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

-----------------------------------------(
)
ลายมือชื่อผู้สมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ..............
FHR-001 ใบสมัครงาน

