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ต ำแหน่งงำนที่สมัคร   1 ........................................................................... 

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

วันที่พร้อมเร่ิมงำน                           เงินเดือนที่ประสงค์

 

สนใจสมัครงำนบริษทั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประวติัส่วนตวั 
ช่ือ/นามสกุล  (ภาษาไทย)  นาย/นาง/นางสาว                                                                           ช่ือเลน่                                      อาย ุ                ปี         

ช่ือ/นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss                                                                            

ท่ีอยูปั่จจุบนั 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 

โทรศพัทบ์า้น                                          โทรศพัทมื์อถือ                                       E-mail                                                          Line ID 

วนั/เดือน/ปีเกิด                                        น ้าหนกั                 กก.                           ส่วนสูง                 ซม.                              

สัญชาติ                                                    ศาสนา                                         

บตัรประจ าตวัประชาชน     เลขท่ี...................................................................................วนัหมดอาย.ุ................................................................... 

บตัรประจ าตวัคนพิการ  (ถ้ามี) เลขท่ี............................................................................วนัหมดอาย.ุ................................................................... 

โปรดระบุช่ือ  (บิดา  มารดา )
 ช่ือ-สกุล ความสัมพนัธ์ ท่ีอยู่ สถานภาพ 

(มีชีวิต/ถึงแก่กรรม) 

อาชีพ  เบอร์ติดต่อ 

 บิดา     

 มารดา     

ผูส้มคัรมีพี่นอ้ง (รวมผู้สมัคร)    คน            ชาย ............. คน              หญิง ............. คน         ผูส้มคัรเป็นบุตรล าดบัท่ี .............
 

สถานภาพทางทหาร           ศึกษาวิชาทหาร 

(โปรดแนบหลักฐาน)         ไดรั้บการยกเวน้    
                                            ผา่นการเกณฑท์หาร            อื่น ๆ  ............................................................................................................................................................................................

 สถานภาพทางครอบครัว        โสด         สมรสจดทะเบียน   (เม่ือ พ.ศ. ......................)        สมรสไม่จดทะเบียน        หมา้ย        หยา่          
ช่ือคู่สมรส                                                                                  โทรศพัทบ์า้น/มือถือ                

อาย ุ                             ปี                                                        สัญชาติ                                             

อาชีพคู่สมรส                                                                         สถานท่ีท างาน 

ต าแหน่ง                                                        

จ านวนบุตร  ...................  คน                                   ชาย  ................... คน                                         หญิง  ...................  คน 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมแว่นตาด า 
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กรณีมีบุตรโปรดกรอกรายละเอียด 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานศึกษา 
  ปี เดือน   

      
      
      

 

ประวติัการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานวุฒิการศึกษา) 
วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบนั และคณะ สาขาวิชา และเกรดเฉล่ีย ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) 

   จาก ถึง 

มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

 

ประวติัการท างาน  (โปรดเรียงจากปัจจบุันย้อนไปอดีต) 
ช่ือและท่ีอยูข่องนายจา้ง วนั/เดือน/ปี ต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

1.บริษทั เร่ิมเม่ือ แรกเร่ิม  
ลกัษณะธุรกิจ    
ท่ีอยู ่ ปัจจุบนั/ออกเม่ือ ปัจจุบนั  
    

โปรดระบุสาเหตุท่ีออก หรือช่วงท่ีว่างงาน 

ช่ือและท่ีอยูข่องนายจา้ง วนั/เดือน/ปี ต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
2.บริษทั เร่ิมเม่ือ แรกเร่ิม  
ลกัษณะธุรกิจ    
ท่ีอยู ่ ออกเม่ือ เม่ือออก  
    

โปรดระบุสาเหตุท่ีออก หรือช่วงท่ีว่างงาน 

ช่ือและท่ีอยูข่องนายจา้ง วนั/เดือน/ปี ต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
3.บริษทั เร่ิมเม่ือ แรกเร่ิม  
ลกัษณะธุรกิจ    
ท่ีอยู ่ ออกเม่ือ เม่ือออก  
    

โปรดระบุสาเหตุท่ีออก หรือช่วงท่ีว่างงาน 

ช่ือและท่ีอยูข่องนายจา้ง วนั/เดือน/ปี ต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
4.บริษทั เม่ือเร่ิม แรกเร่ิม  
ลกัษณะธุรกิจ    
ท่ีอยู ่ เม่ือออก เม่ือออก  
    

โปรดระบุสาเหตุท่ีออก หรือช่วงท่ีว่างงาน 
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การฝึกงาน/หลกัสูตรฝึกอบรมท่ีส าคญั 

วนั เดือน ปี สถาบนัผูจ้ดัฝึกอบรม หลกัสูตร ระยะเวลา 
    
    
    
    

 

ความสามารถพิเศษ 
ภาษาองักฤษ  ผลคะแนน TOEIC   (      )  มีคะแนน............................     สอบเม่ือ ....................................         (      )   ไม่มีผล TOEIC    

ภาษา โปรดระบุ  พอใช ้ ดี  ดีมาก   คอมพิวเตอร์      โปรดระบุ  พอใช้  ดี  ดีมาก 

 พูด อ่าน เขียน      พอใช ้ ดี ดีมาก 

 MS Word     

ภาษาองักฤษ       MS Excel     

อื่นๆ  1...................................       MS PowerPoint     
         2...................................     AutoCAD     
         3....................................       SAP     

         4....................................       อื่นๆ............................     

ใบประกอบวิชาชีพ  (    )  มี ใบประกอบวิชาชีพ (โปรดแนบส าเนา)    (    ) วิศวกรรม    (    ) ทนายความ    (    ) ผูต้รวจสอบบญัชี                             
 (    )  อื่นๆ……………………...............เลขท่ี...........................................วนัหมดอาย.ุ.....................................                                                 
 (    )  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ      

ความสามารถในการขบัขี่          รถยนต ์    (    )   มีใบขบัขี่ 
                          (    )   ไม่มีใบขบัขี่                                                      

รถจกัรยานยนต ์    (    )   มีใบขบัขี่            
                                        (    )   ไม่มีใบขบัขี่      

ความสามารถทางกีฬา  

งานอดิเรก/ความสามารถอื่นๆ  

 

ความสนใจเก่ียวกบังานของบริษทัฯ 

1.  ท่านเคยสมคัรงานท างานกบับริษทัฯ มาก่อนหรือไม่
            

ไม่เคย           เคย  ในต าแหน่ง ............................................. เม่ือ ปี พ.ศ. .............................
  

2.  ท่านทราบต าแหน่งงานว่างของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีจาก            เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ            เวบ็ไซตจ์ดัหางาน  ระบุ..................................................................                      
         สถาบนัการศึกษา  (ระบุช่ือ) .............................            ส านกังานจดัหางานของกรมแรงงาน            Facebook          อื่นๆ..........................................         

         มีผูแ้นะน า ช่ือ ...............................................................สถานท่ีท างาน .................................................โทรศพัทบ์า้น/มือถือ ......................................           
3.  ขอให้ท่านระบุความสามารถ / ความถนดั / ความช านาญ / ของตวัท่านเองท่ีคิดว่าจะมีประโยชน์กบังานของบริษทัฯ มาโดยละเอียด 
    ........................................................................................................................................................………………............................................................. 
    ........................................................................................................................................................................................ ..................................................... 
   .............................................................................................................................................................................................................................................. 
4.  กรุณาระบุรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัฯ ตามท่ีท่านรู้จกั 
.............................................................................................................................................................. .................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

1.  ท่านเคยถูกฟ้องร้องคดีหรือ ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษท่ีไดก้ระท าความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ                                             

           ไม่เคย           เคย  รายละเอียด......................................................................................................................................................................................... 
2.  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ  ไดห้รือไม่    2.1           ไม่ได ้     2.2          ไดเ้ป็นการ        (    )   ประจ า                 
                                                                                                                                                                                              (    )   ชัว่คราว 
3.  ท่านรู้จกัและเก่ียวขอ้งกบับุคคลใดบา้งในบริษทัฯน้ี               ไม่รู้จกั               รู้จกั  (ระบุ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สังกดั)         
    ช่ือ-สกุล......................................................  ต าแหน่ง ......................................  สถานที่ท างาน ......................................... เก่ียวขอ้งเป็น ........................... 

    ช่ือ-สกุล.......................................................  ต าแหน่ง ....................................... สถานท่ีท างาน ......................................... เก่ียวขอ้งเป็น ..........................    

4.  สุขภาพ       การผา่ตดั                         ไม่เคย                    เคย      (ระบุ) ................................................................................................................................ 
                       โรคติดต่อ                        ไม่มี                      มี         (ระบ)ุ .................................................................................................................................    

                       สายตา                              ปกติ                     อื่นๆ    (ระบุ) .................................................................................................................................    

                       โรคประจ าตวั                   ไม่มี                      มี         (ระบ)ุ ................................................................................................................................ 
5.  ขา้พเจา้          เคย              ไม่เคย ถูกเลิกจา้งจากบริษทัฯ และบริษทัในเครือ East Water 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า   
1. ขอ้ความทั้งหมดขา้งตน้น้ีถูกตอ้งและเป็นความจริง  ถา้ปรากฏว่ามีขอ้ความตอนใดตอนหน่ึงไม่เป็นความจริง  ขา้พเจา้ยินยอมใหท้างบริษทัฯ 
ปลดขา้พเจา้ออกได ้ โดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ  และไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าชดเชยจากบริษทัฯ  
   2. ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัฯ ตรวจประวติัอาชญากรรมของขา้พเจา้โดยสมคัรใจ    และทราบว่าบริษทัฯไดย้ื่นค าขอตรวจประวติัอาชญากรรมต่อ
กองทะเบียนประวติัอาชญากรรม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ    หากผลการตรวจประวติัอาชญากรรมพบว่าขา้พเจา้มีประวติัอาชญากรรมไม่ว่าจะ
เป็นความผิดฐานใด  ขา้พเจา้ยินดีลาออกจากบริษทัฯในทนัทีโดยขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องเงิน ค่าชดเชย ค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน จากบริษทัฯ 
   3.  หากบริษทัไม่ไดว่้าจา้ง ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมให้บริษทัฯจดัเก็บใบสมคัร และขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้เป็นระยะเวลา 1 ปี และ
ท าลายตามนโยบายของบริษทัฯ 
    4. หากบริษทัฯว่าจา้งให้ปฏิบติังาน ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัฯ จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน  
และรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบิดามารดา คู่สมรสและบุตร(ถ้ามี)  และยินยอมให้น าไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ตามสวสัดิการท่ี             
บริษทัฯจดัให้   
 
                                                                                                     ลงช่ือ  .............................................   ผูส้มคัร    
                                                                                                      (................................................................) 
                                                                                                         วนัท่ี .......................................... 
 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าท างาน  หากมีผู้เรียกรับ เงิน ส่ิงของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าท างานท่ีบริษัทฯ ได้                                            
กรุณาแจ้งข้อมูลท่ี: กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  CEO@eastwater.com    
                               กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์้ จ ากัด (มหาชน) MD_UU@uu.co.th 
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หนังสือยนิยอมให้ตรวจประวติับุคคล 
 

เขียนท่ีบมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  
 

 วนัท่ี ................................................................. 
 
 

เรียน ผูบ้งัคบัการกองทะเบียนประวติัอาชญากร  
 

ขา้พเจา้........................................................................... เลขบตัรประชาชน...........................................................  
อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์...............................................................ขอยนิยอมให ้บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จากดั (มหาชน) ส านกังานตั้งอยูท่ี่ อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 24-25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาสมคัรงานมีสิทธิในการด าเนินการใดๆ ในการ
ตรวจสอบประวติัของขา้พเจา้กบักองทะเบียนประวติัอาชญากรโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
 
 

ลงช่ือ ......................................................... ผูใ้หค้วามยนิยอม 
                                                                                            ( ....................................................................................)  

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
- กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง  
- เซ็นสาเนาถูกตอ้งดว้ยปากกาสีน ้าเงินเท่านั้น 



 
 

 

 

ใบรับรองคุณสมบัตขิองตนเองของผู้สมัครต ำแหน่งกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 

 

 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษทัฯ ประกาศไว ้ (ตามขอ้ 1-8 ) หากปรากฎภายหลงัว่า
ขา้พเจา้ขาดคุณสมบติั หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นความจริง ตามท่ีไดรั้บรองไว ้ขา้พเจา้ยินดีสละสิทธ์ิและไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการคดัเลือกคร้ังน้ี 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  อายบุรรลุนิติภาวะ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ียื่นสมคัร 

         3.    วุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี จากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
         4.    มีประสบการณ์ดา้นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และมีประสบการณ์ดา้นการบริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 

(     )  4.1 ในกรณีท่ีเป็น หรือเคยเป็นผูบ้ริหารเอกชน ตอ้งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัรองผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 
โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองคก์ร หรือรายงานประจ าปีในขณะท่ีด ารงต าแหน่งมาแสดงดว้ย   หรือ 

(      )  4.2  ในกรณีท่ีเป็น หรือเคยเป็นผูบ้ริหารส่วนราชการ หรือองคก์รอื่นของรัฐ ตอ้งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัรอง
ผูบ้ริหารสูงสุดของส่วนราชการระดบักรม  หรือเทียบเท่า โดยมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั   หรือ 

(      ) 4.3  ในกรณีท่ีเป็น หรือเคยเป็นผูบ้ริหารรัฐวิสาหกิจ  ตอ้งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัรองผูบ้ริหารสูงสุด 

         ของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั 

ทั้งน้ี   ขนาดขององคก์รในขอ้ 4.1 และ 4.3  ตอ้งมีรายไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1,500 ลา้นบาทต่อปี ส าหรับขอ้  4.2  ตอ้ง
เป็นส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีมีงบประมาณ และ/หรือ รายไดร้วมกนัไม่นอ้ยกว่า 1,500 ลา้นบาทต่อปี    

        องคก์รท่ีท่านอา้งอิงในคุณสมบติัขอ้น้ีคือ   …………………………………………………………………………………… 
และโปรดแนบเอกสารคือ 
             1)  งบการเงินปี …………………..………….…..  จ านวนเงิน................................................ บาท 
             2)  โครงสร้างการบริหารภายในองคก์ร ซ่ึงแสดงว่าท่านเป็นผูบ้ริหารต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัรองผูบ้ริหารสูงสุด            
ขององคก์ร  ซ่ึงเอกสารอา้งอิงคือท่านด ารงต าแหน่ง……………………………………………………………………………. 

 5. ไม่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตอ้งห้าม ตาม พรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 และ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 อาทิเช่น 
5.1 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
5.2 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูก หรือเคยถูกพิทกัษ์

ทรัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย 
5.3  ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ แลว้แต่กรณี
เกิน 5 ปี 

6. ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกทอ้งถ่ิน  หรือ  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
7.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 

       8.  ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน เพราะร ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติ 


