ตำแหน่ งงำนที่สมัคร 1 ...........................................................................

วันที่พร้ อมเริ่มงำน

เงินเดือนที่ประสงค์

2 ...........................................................................
สนใจสมัครงำนบริษทั

รูปถ่ ายหน้ าตรง
ไม่ สวมแว่ นตาดา

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว

ชื่อเล่น

อายุ

ปี

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
โทรศัพท์บา้ น

โทรศัพท์มือถือ

วัน/เดือน/ปี เกิด

น้ าหนัก

สัญชาติ

ศาสนา

E-mail
กก.

Line ID

ส่วนสูง

ซม.

บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่...................................................................................วันหมดอายุ....................................................................
บัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ ามี) เลขที่............................................................................วันหมดอายุ....................................................................
โปรดระบุชื่อ (บิดา มารดา )
ชื่อ-สกุล

ความสัมพันธ์

ที่อยู่

สถานภาพ

อาชีพ

เบอร์ติดต่อ

(มีชีวิต/ถึงแก่กรรม)

บิดา
มารดา
ผูส้ มัครมีพี่นอ้ ง (รวมผู้สมัคร) คน

ชาย ............. คน

สถานภาพทางทหาร

ศึกษาวิชาทหาร

(โปรดแนบหลักฐาน)

ได้รับการยกเว้น
ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สถานภาพทางครอบครัว
ชื่อคู่สมรส
อายุ

โสด

หญิง ............. คน

อื่น ๆ

............................................................................................................................................................................................

สมรสจดทะเบียน (เมื่อ พ.ศ. ......................)
โทรศัพท์บา้ น/มือถือ

ปี

ผูส้ มัครเป็ นบุตรลาดับที่ .............

สมรสไม่จดทะเบียน

หม้าย

หย่า

สัญชาติ

อาชีพคู่สมรส

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง
จานวนบุตร

...................
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กรณี มีบุตรโปรดกรอกรายละเอียด
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ปี
เดือน

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานวุฒิการศึกษา)
วุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน และคณะ

สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย

ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)
จาก
ถึง

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ประวัติการทางาน
ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง
1.บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ที่อยู่

(โปรดเรี ยงจากปั จจุบันย้ อนไปอดีต)

วัน/เดือน/ปี
เริ่ มเมื่อ

แรกเริ่ ม

ปัจจุบนั /ออกเมื่อ

ปัจจุบนั

ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โปรดระบุสาเหตุที่ออก หรื อช่วงที่ว่างงาน
ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง
2.บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี
เริ่ มเมื่อ

แรกเริ่ ม

ออกเมื่อ

เมื่อออก

โปรดระบุสาเหตุที่ออก หรื อช่วงที่ว่างงาน
ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง
3.บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี
เริ่ มเมื่อ

แรกเริ่ ม

ออกเมื่อ

เมื่อออก

โปรดระบุสาเหตุที่ออก หรื อช่วงที่ว่างงาน
ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง
4.บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ที่อยู่

วัน/เดือน/ปี
เมื่อเริ่ ม

แรกเริ่ ม

เมื่อออก

เมื่อออก

โปรดระบุสาเหตุที่ออก หรื อช่วงที่ว่างงาน
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การฝึ กงาน/หลักสู ตรฝึ กอบรมที่สาคัญ
วัน เดือน ปี

สถาบันผูจ้ ดั ฝึ กอบรม

หลักสูตร

ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC ( ) มีคะแนน............................ สอบเมื่อ ....................................
ภาษา
โปรดระบุ พอใช้ ดี ดีมาก
คอมพิวเตอร์
พูด

อ่าน

เขียน

(

) ไม่มีผล TOEIC
โปรดระบุ พอใช้ ดี ดีมาก
พอใช้

ดี

ดีมาก

MS Word

MS Excel

ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ 1...................................

MS PowerPoint

2...................................

AutoCAD

3....................................

SAP

4....................................

อื่นๆ............................

ใบประกอบวิชาชีพ

ความสามารถในการขับขี่

( ) มี ใบประกอบวิชาชีพ (โปรดแนบสาเนา) ( ) วิศวกรรม ( ) ทนายความ ( ) ผูต้ รวจสอบบัญชี
( ) อื่นๆ……………………...............เลขที่...........................................วันหมดอายุ......................................
( ) ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
รถยนต์ ( ) มีใบขับขี่
รถจักรยานยนต์ ( ) มีใบขับขี่
( ) ไม่มีใบขับขี่
( ) ไม่มีใบขับขี่

ความสามารถทางกีฬา
งานอดิเรก/ความสามารถอื่นๆ

ความสนใจเกี่ยวกับงานของบริ ษทั ฯ
1. ท่านเคยสมัครงานทางานกับบริ ษทั ฯ มาก่อนหรื อไม่
2. ท่านทราบตาแหน่งงานว่างของบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้จาก
สถาบันการศึกษา (ระบุชื่อ) .............................

ไม่เคย
เคย ในตาแหน่ง ............................................. เมื่อ ปี พ.ศ. .............................
เว็บไซต์บริ ษทั ฯ
เว็บไซต์จดั หางาน ระบุ..................................................................
สานักงานจัดหางานของกรมแรงงาน
Facebook
อื่นๆ..........................................

มีผแู้ นะนา ชื่อ ...............................................................สถานที่ทางาน .................................................โทรศัพท์บา้ น/มือถือ ......................................
3. ขอให้ท่านระบุความสามารถ / ความถนัด / ความชานาญ / ของตัวท่านเองที่คิดว่าจะมีประโยชน์กบั งานของบริ ษทั ฯ มาโดยละเอียด
........................................................................................................................................................……………….............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
4. กรุ ณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ตามที่ท่านรู ้จกั
..................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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ข้อมูลอื่น ๆ
1. ท่านเคยถูกฟ้องร้องคดีหรื อ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรื อไม่ เว้ นแต่ เป็ นโทษที่ได้กระทาความผิดโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ไม่เคย
เคย รายละเอียด.........................................................................................................................................................................................
2. ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ได้หรื อไม่ 2.1
ไม่ได้ 2.2
ได้เป็ นการ ( ) ประจา
( ) ชัว่ คราว
3. ท่านรู ้จกั และเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างในบริ ษทั ฯนี้
ไม่รู้จกั
รู ้จกั (ระบุ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด)
ชื่อ-สกุล...................................................... ตาแหน่ง ...................................... สถานที่ทางาน ......................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...........................
ชื่อ-สกุล....................................................... ตาแหน่ง ....................................... สถานที่ทางาน ......................................... เกี่ยวข้องเป็ น ..........................
4. สุขภาพ

5. ข้าพเจ้า

การผ่าตัด

ไม่เคย

โรคติดต่อ

ไม่มี

มี

สายตา

ปกติ

อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................

เคย (ระบุ) ................................................................................................................................
(ระบุ) .................................................................................................................................

โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
(ระบุ) ................................................................................................................................
เคย
ไม่เคย ถูกเลิ กจ้างจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ East Water

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้อความทั้งหมดข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ ง ถ้าปรากฏว่ามีขอ้ ความตอนใดตอนหนึ่งไม่เป็ นความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริ ษทั ฯ
ปลดข้าพเจ้าออกได้ โดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ และไม่มีสิทธิเรี ยกร้องเงินค่าชดเชยจากบริ ษทั ฯ
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจประวัติอาชญากรรมของข้าพเจ้าโดยสมัครใจ และทราบว่าบริ ษทั ฯได้ยื่นคาขอตรวจประวัติอาชญากรรมต่อ
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สานักงานตารวจแห่ งชาติ หากผลการตรวจประวัติอาชญากรรมพบว่าข้าพเจ้ามีประวัติอาชญากรรมไม่ว่าจะ
เป็ นความผิดฐานใด ข้าพเจ้ายินดีลาออกจากบริ ษทั ฯในทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องเงิน ค่าชดเชย ค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น จากบริ ษทั ฯ
3. หากบริ ษทั ไม่ได้ว่าจ้าง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริ ษทั ฯจัดเก็บใบสมัคร และข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี และ
ทาลายตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
4. หากบริ ษทั ฯว่าจ้างให้ปฏิบตั ิงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
และรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล ส่ วนบุคคลของบิดามารดา คู่สมรสและบุตร(ถ้ามี ) และยินยอมให้นาไปใช้เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ตามสวัสดิการที่
บริ ษทั ฯจัดให้
ลงชื่อ ............................................. ผูส้ มัคร
(................................................................)
วันที่ ..........................................
บริ ษทั ฯ ไม่ มีนโยบายเรี ยกหรื อรั บสิ นบนใดๆ ในการรั บคนเข้ าทางาน หากมีผ้ เู รี ยกรั บ เงิน สิ่ งของ และรั บว่ าจะช่ วยให้ เข้ าทางานที่บริ ษัทฯ ได้
กรุ ณาแจ้ งข้ อมูลที่: กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) CEO@eastwater.com
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลิตสี้ ์ จากัด (มหาชน) MD_UU@uu.co.th
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หนังสื อยินยอมให้ ตรวจประวัติบุคคล
เขียนที่บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก
วันที่ .................................................................

เรี ยน ผูบ้ งั คับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ข้าพเจ้า........................................................................... เลขบัตรประชาชน...........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................................ขอยินยอมให้ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน) สานักงานตั้งอยูท่ ี่ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24-25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 5 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ฯ ที่ขา้ พเจ้าได้เข้ามาสมัครงานมีสิทธิในการดาเนินการใดๆ ในการ
ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้ากับกองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น

ลงชื่อ ......................................................... ผูใ้ ห้ความยินยอม
( ....................................................................................)

หมายเหตุ
- กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
- เซ็นสาเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านั้น

ใบรับรองคุณสมบัตขิ องตนเองของผู้สมัครตำแหน่ งกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริ ษทั ฯ ประกาศไว้ (ตามข้อ 1-8 ) หากปรากฎภายหลังว่า
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อไม่เป็ นความจริ ง ตามที่ได้รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดีสละสิ ทธิ์และไม่
เรี ยกร้องสิ ทธิใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุบรรลุนิติภาวะ และไม่เกิน 58 ปี บริ บูรณ์ ในวันที่ยื่นสมัคร
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
4. มีประสบการณ์ดา้ นความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และมีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ดังนี้
( ) 4.1 ในกรณีที่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารเอกชน ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองผูบ้ ริ หารสูงสุดขององค์กร
โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรื อรายงานประจาปี ในขณะที่ดารงตาแหน่งมาแสดงด้วย หรื อ
( ) 4.2 ในกรณีที่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารส่วนราชการ หรื อองค์กรอื่นของรัฐ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรอง
ผูบ้ ริ หารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรม หรื อเทียบเท่า โดยมีหนังสื อรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อ
( ) 4.3 ในกรณีที่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารรัฐวิสาหกิจ ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองผูบ้ ริ หารสู งสุด
ของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีหนังสื อรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ ขนาดขององค์กรในข้อ 4.1 และ 4.3 ต้องมีรายได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี สาหรับข้อ 4.2 ต้อง
เป็ นส่วนราชการหรื อองค์กรอื่นของรัฐที่มีงบประมาณ และ/หรื อ รายได้รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี
องค์กรที่ท่านอ้างอิงในคุณสมบัติขอ้ นี้คือ ……………………………………………………………………………………
และโปรดแนบเอกสารคือ
1) งบการเงินปี …………………..………….….. จานวนเงิน................................................ บาท
2) โครงสร้างการบริ หารภายในองค์กร ซึ่งแสดงว่าท่านเป็ นผูบ้ ริ หารตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ขององค์กร ซึ่งเอกสารอ้างอิงคือท่านดารงตาแหน่ง…………………………………………………………………………….
5. ไม่เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม ตาม พรบ.บริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 อาทิเช่น
5.1 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ หรื อองค์กร หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
5.2 ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อถูก หรื อเคยถูกพิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย
5.3 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรื อรอการกาหนดโทษ แล้วแต่กรณี
เกิน 5 ปี

6. ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกท้องถิ่น หรื อ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
7. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
8. ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ

