Jaymart Group
.FM-RC002, 01 Jan 17

บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
For Staff Only

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

JAY MART Public Company Limited

JAS ASSET Public Company Limited

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากัด

Date ......./........./........

Jaymart mobile Company Limited

Time .......................

Date......./......../........

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

บริษัท สมาร์ทไอเท็ม จํากัด

Photo 1 "

Smart Item Company Limited

ตําแหน่งที่สมัคร (Position Apply For)
2.
3.

1.
เงินเดือนที่ต้องการ (Expect Salary)

ชื่อ ( นาย / น.ส. / นาง )

นามสกุล

Name

Surname

Date of Birth

วัน/เดือน/ปี เกิด:

/

/

Age

Height

อายุ

ปี ส่วนสูง:

Weight

ซ.ม. น้ําหนัก:

Race

Nationality

Religion

เชื้อชาติ:

สัญชาติ:

ศาสนา:

ID Card No.

Issued at

Expired Date

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่:

ออกให้ ณ:

วันหมดอายุ :

ตรอก/ซอย (Soi) :

ถนน (Road) :

ก.ก.

Current Address

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ (No.):

หมู่ที่ (Moo):

ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

แขวง/ตําบล (Sub-Distric) :

เขต/อําเภอ (District) :
รหัสไปรษณีย์ (Zip Code) :

จังหวัด (Country) :
โทรศัพท์บ้าน (Home Phone) :

อีเมล์ (E-Mail) :

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) :

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:

หมู่ที่:

ตรอก/ซอย:

แขวง/ตําบล:

เขต/อําเภอ:

ถนน:
โทรศัพท์:

จังหวัด:

ชื่อบิดา (Father) :

อาชีพ (Occupation) :

ที่อยู่ (Address) :

โทรศัพท์ (Tel) :

ชื่อมารดา (Mother) :

อาชีพ (Occupation) :

ที่อยู่ (Address) :

โทรศัพท์ (Tel) :

จํานวนพี่น้อง (No. of sibling)

ชาย (Male)

หญิง (Female)

ท่านเป็นคนที่ (Which order)

อายุ (Age) อาชีพ (Occupation)

ชื่อ-สกุล (Name - Surename)

ที่อยู่ / โทรศัพท์ (Address / Tel)

ความสามารถ (Skill)

สถานภาพครอบครัว

1.
2.
3.
4.
โสด (Single)

สมรสจดทะเบียน (married registration)

ชื่อคู่สมรส (Name of Couple) :
สถานที่ทํางาน (Place):
มีบุตร (No. of Children)

หม้าย (Widowed)

หย่าร้าง (Divorced)

นามสกุล (Surname) :
ชาย (Male)

หญิง (Female)

พิมพ์ดีดภาษาไทย (Thai)

ไม่ได้ (No)

ได้ (Yes) นาทีละ

คอมพิวเตอร์ (Computer)

ไม่ได้ (No)

ได้ (Yes)

อาชีพ (Occupation) :
โทรศัพท์ (Tel) :
ไม่ได้ศึกษา (Non Education)

ศึกษา (Education)
คํา

ระบุโปรแกรม(Program)

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (Eng)
Word

แยกกันอยู่ (Separated)

Excel

ไม่ได้ (No)
Powerpoint

ได้ (Yes) นาทีละ
Photoshop / Other

อ่าน (Reading)

ดีมาก (Excellent)

ดี (Good)

พอใช้ (Fair)

ไม่ได้ (Poor)

ภาษาอังกฤษ (English) เขียน (Writing)

ดีมาก (Excellent)

ดี (Good)

พอใช้ (Fair)

ไม่ได้ (Poor)

พูด (Speaking)

ดีมาก (Excellent)

ดี (Good)

พอใช้ (Fair)

ไม่ได้ (Poor)

คํา

ข้อมูลอืน่ ๆ (Other)

ข่าวการรับสมัครงาน

บุคคลอ้างอิง (Reference)

อบรม/ดูงาน ประวัติการทํางานเรียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (3 แห่งสุดท้าย ประวัติการศึกษา (Education)

ภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Other Language) (ระบุ)
ยานพาหนะของตนเอง (Car)
ไม่มี (No)
ระดับการศึกษา (Level)

ประเภท (Type)

มี (Yes) ใบขับขี่เลขที่ (Driving License)

ชื่อสถาบัน (Institution)

สาขาวิชา (Major)

วุฒิการศึกษา (Certificated) ปีที่สําเร็จ (Year graduated)

เกรดเฉลี่ย (GPA)

- มัธยมปลาย/ปวช. (Vocational)
- ปวส./อนุปริญญา (Higher Vocational)
- ปริญญาตรี (University)
- อื่นๆ (Others)

ชื่อบริษัท (Company)

ตําแหน่ง (Position)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

วันเดือนปีที่เข้า - ออก
เข้า (In)

ความสัมพันธ์ (Relationship)

www.jobthai.com
www.jobbkk.com

ค่าจ้างสุดท้าย

ออก (Out) (Last Salary)

อาชีพ (Occupation)

www.jaymart.com
Facebook
ได้ (Yes)
ได้ (Yes)
ได้ (Yes)
มี (Yes)
ใช่ (Yes)
เคย (Yes)
เคย (Yes)

8. ท่านเคยถูกจําคุกหรือรอลงอาญาหรือดําเนินคดีในศาลหรือไม่ (Imprisonment)

ชื่อผู้บังคับบัญชา (Manager)

โทรศัพท์ (Tel)

สถานที่ทํางาน / ที่อยู่ (Address)

Line
ใบปลิว (Hand Bill)
อื่นๆ (Other) โปรดระบุ

ผู้แนะนําชื่อ (Introduction Name)
1. ท่านสามารถหาคนค้ําประกันได้หรือไม่ (Gurantor)
2. ท่านสามารถไปทํางานต่างจังหวัดได้หรือไม่ (Up country)
3. ท่านสามารถทํางานเป็นกะได้หรือไม่ (Shift)
4. ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่ (congenital disease)
5. ท่านกําลังตั้งครรภ์หรือไม่ (Pregnant)
6. ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือไม่ (Through Military)
7. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานหรือไม่ (To Leave your job)

สาเหตุที่ออก
(Reason for leaving)

โทรศัพท์ (Tel)

ป้ายประกาศ (Bill Board)
ป้ายประชาสัมพันธ์ในร้าน (Shop)

ไม่ได้ (No)
ไม่ได้ (No โปรดระบุจังหวัด (Country)
ไม่ได้ (No โปรดระบุเวลา (Time)
ไม่มี (No) ถ้ามีโปรดระบุ (If any)
ไม่ใช่ (No)
ไม่เคย (No) สาเหตุเพราะ (Because)
ไม่เคย (No) สาเหตุเพราะ (Because)
เคย (Yes)

ไม่เคย (No)

กําลังอยู่ระหว่างดําเนินคดี (Pending litigation)

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากบริษัทฯ ตรวจสอบทราบว่า ข้อความในใบสมัครเป็นเท็จ หรือมีการปกปิด
ความจริงบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ เลิกจ้างได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
อนึ่งหากข้าพเจ้าได้เข้าทํางานที่บริษัทนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทฯ หักเงินสะสมได้ และหากข้าพเจ้าก่อความเสียหายให้กับทางบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้หักเงินสะสมดังกล่าวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหากความเสียหายมากกว่าเงินสะสมสามารถเรียกได้อีก
ในกรณีที่ข้าพเจ้าลาออกจากงานโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ยึดเงินสะสมไว้ตรวจสอบเพื่อทราบความเสียหายได้ หากปรากฎ
ความเสียหายขึ้นข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินดังกล่าวได้ก่อน
ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบข้อความข้างต้นแล้ว และไม่ได้ขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น
I hereby confirm that all statements given by me in this application are true and correct in every aspect. However should the Company employ me,
and should it be found afterwards that any of the information is false, I shall allow the Company to dismiss me from its employment immediately
without any compensation or severance pay whatsoever.

ลงชื่อ.................................................................................................ผู้สมัคร (Applicant's Signature)
(

)

