
สังกดั บจก.  ซีวลิมาสเตอร์  ซีวลิ สเตทส์    วกิเกอเมอเจอร์  ซีวลิมาสเตอร์อินเตอร์เนชั�นแนล  ซีวลิมาสเตอร์คอนสตรัคชั�น

หลักฐานประกอบการสมัครงาน : 

 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1" จาํนวน 1 รูป  สาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาบตัรประชาชน รูปถ่าย 1 นิ�ว
 ใบรับรองการศึกษา  ใบผา่นทหาร  ทะเบียนสมรส Photo
 ใบผา่นงาน  ใบขบัขี�  ใบเลขที�บตัรผูเ้สียภาษี
 หนงัสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน  ใบประกอบวชิาชีพ  อื�น ๆ

ตาํแหน่งที�ตอ้งการ : เงินเดือนที�ตอ้งการ :
Position applied for Expected starting salary

ชื�อ-สกุลภาษาไทย(นาย/นาง/น.ส.):………………………………………………………..……………….   ชื�อเล่น............ วนั เดือน ปี เกิด : อาย ุ:

Name in English (Mr./Mrs./Miss):…………………………………………………………………….. Date of Birth Age

ส่วนสูง : นํ�าหนกั : บตัรประชาชนเลขที� :

Height Weight I.D.Card No.

โทรศพัท/์มือถือ : ไอดี ไลน์ อีเมล

Telephone No./Mobile Line ID : Email

ที�อยูปั่จจุบนัที�ติดต่อไดส้ะดวก :

Present Address

 เคยเป็นผูป้ระกนัตน/ประกนัสังคม ระบุ รพ.____________  ไม่เคยเป็นผูป้ระกนัตน

 เลือก / ตอ้งการเปลี�ยน รพ. ระบุ 1._________________                      2.__________________             3.__________________

สถานะทางทหาร :  ไดรั้บการยกเวน้  ศึกษาวชิาทหาร  ผา่นการเกณฑท์หาร  อื�น ๆ
Military Service Exempted Military Studied Discharged Other
สถานะครอบครัว :  โสด  แต่งงาน  หยา่  หมา้ย  แยกกนัอยู่
Marital Status Single Married Divorced Widowed Saparated
กรณีแต่งงาน :  จดทะเบียน  ไม่ไดจ้ด
If Married Registered Non-Registered

บุคคลที�ติดต่อไดก้รณีฉุกเฉิน แจง้ชื�อ-นามสกุล_____________________________________ เกี�ยวขอ้งกบัผูส้มคัรเป็น__________ โทรศพัท ์_____________
Person to be notified in case of emergency. Related to the applicantas. Telephone No./Mobile

ที�อยูโ่ดยละเอียดที�ติดต่อได(้Address)_____________________________________________________________________

อายุ
Age

1

2

3

 ไม่มีรถยนต ์(No)  มีรถยนต ์(Yes) รถยี�หอ้/รุ่น .......................... สีรถ......................        หมายเลขทะเบียน ................................

Car Driving  รถเก๋ง  รถกะบะ  มีใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์(have a driver's license)  ไม่มี (No License.)

 ไม่มีรถจกัรยานยนต ์(No)  มีรถจกัรยานยนต ์(Yes)  มีใบอนุญาตขบัขี�รถจกัรยานยนต ์(have a driver's license)  ไม่มี (No License.)

Motorcycle

สังกดั บจก. อื�นๆระบุ  __________________________________________

สําหรับเจ้าหน้าที�เป็นผู้กรอก

สําหรับผู้สมคัรเป็นผู้กรอก

1.________________ 3.____________________2.__________________

Spouse

ยา
นพ

าห
นะ

Father
มารดา
Mather

พี�นอ้ง.............คน

Brother/Sister

คู่สมรส

Family Details First Name-Last Name Occupation-Position Address Tel.No.
บิดา

ใบสมคัรเป็นส่วนหนึ�งของสัญญาจ้าง และมผีลในการพจิารณาว่าจ้าง โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน และแนบสําเนาเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรงานให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely
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ครอบครัว ชื�อ-นามสกุล อาชีพ-ตาํแหน่ง ที�อยูปั่จจุบนั โทรศพัท์

ใบสมัครงาน กลุ่มบริษทัในเครือ ซีวลิมาสเตอร์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

96 ซอยรัชดาภเิษก 19 ถนนรัชดาภเิษก แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  10600
96 Soi Ratchadaphisek 19, Ratchadaphisek Rd., Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600

Tel : 0-2848-0999  Fas : 0-2848-0808
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ตั�งแต่ปี  - ถึงปี
From To

วฒุิการศึกษาล่าสุด____________________

Final Educational

วุฒิการศึกษาก่อนหนา้ล่าสุด_____________

previous educational background

พิมพดี์ดไทย ................................... คาํ/นาที
ดี พอใช้ อื�น ดี พอใช้ อื�น ดี พอใช้ อื�น Typing Thai W.P.M.

Good Fair Poor Good Fair Poor Good Fair Poor พิมพดี์ด องักฤษ .............................. คาํ/นาที

องักฤษ (English) Typing English W.P.M.

จีน (Chiness)

อื�น ๆ (Others)

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์(Computer) ระบุโปรแกรม…

ความสามารถพิเศษอื�น ๆ ระบุ (Any Other Abilities) .......

วนัเขา้ทาํงาน (Date Of Employment) ตาํแหน่ง เงินเดือน

ระบุ เดือน/ปี เขา้........................ ออก ..................... Position Salary

ชื�อบริษทั(Name of company) ………………………………………………… โทร. Tel....................................................

ที�อยูบ่ริษทั(Address of company)……………………………………………….

ลกัษณะงานที�รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที�ออก(Reason For Leaving) .................................................................................................................................................................

วนัเขา้ทาํงาน (Date Of Employment) ตาํแหน่ง เงินเดือน

ระบุ เดือน/ปี เขา้........................ ออก ..................... Position Salary

ชื�อบริษทั(Name of company) ………………………………………………… โทร. Tel....................................................

ที�อยูบ่ริษทั(Address of company)……………………………………………….

ลกัษณะงานที�รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที�ออก(Reason For Leaving) .................................................................................................................................................................

วนัเขา้ทาํงาน (Date Of Employment) ตาํแหน่ง เงินเดือน

ระบุ เดือน/ปี เขา้........................ ออก ..................... Position Salary

ชื�อบริษทั(Name of company) ………………………………………………… โทร. Tel....................................................

ที�อยูบ่ริษทั(Address of company)……………………………………………….

ลกัษณะงานที�รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที�ออก(Reason For Leaving) .................................................................................................................................................................

วนัเขา้ทาํงาน (Date Of Employment) ตาํแหน่ง เงินเดือน

ระบุ เดือน/ปี เขา้........................ ออก ..................... Position Salary

ชื�อบริษทั(Name of company) ………………………………………………… โทร. Tel....................................................

ที�อยูบ่ริษทั(Address of company)……………………………………………….

ลกัษณะงานที�รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที�ออก(Reason For Leaving) .................................................................................................................................................................

เริ�มจากปัจจุบันเป็นต้นไป

Languages
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การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษา Speaking Reading Writing

ชื�อสถาบนัศึกษาและที�ตั�ง คณะวชิา / วชิาเอก คะแนน

Education Institute Name and Location Faculty / Major Subject G.P.A.
ว ุฒิ
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r ระบุ วฒุิการศึกษา Period
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ท่านสูบบุหรี�หรือไม่  ไม่สูบ  สูบ ปริมาณต่อวนั_______
Do you smoke? No Yes Quantity
ท่านยินดีใหเ้ราสอบถามประวติัจากนายจา้งในอดีตหรือไม่  ยินดี  ไม่ยินดี  เหตุผล_______________
Can we enquire from your former employers? Yes NO  Advise
ในตาํแหน่งงานที�ตอ้งการมีการคํ�าประกนัขดัขอ้งหรือไม่  ไม่ขดัขอ้ง  ขดัขอ้ง

Can you provide a guarantor? Yes NO

ท่านเคยทาํงานกบับริษทันี�มาก่อนหรือไม่  ไม่เคย  เคย ตาํแหน่ง____________

Have you  work for this company before? No Yes Indicate

ท่านพร้อมที�จะปฏิบติังานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่  ประจาํได้  ชั�วคราวได้  ขดัขอ้ง

Would you travel if requesied by job? Permament Temposary NO

ท่านพร้อมที�จะปฏิบติังานกบับริษทัไดเ้มื�อ …………………………………………………………………………………………………………

When you ready to start working?

บุคคลที�รู้จกัในบริษทันี�  …………………………………………… ฝ่าย/แผนก…………………………….. ความสมัพนัธ…์……………………

Person you know in this company DIV./DEPT. Relationship

ท่านทราบข่าวการรับสมคัรจาก  ระบุเวบ็ไซด ์...................................................................  แหล่งอื�นๆ ระบุ .............................................................

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ทั�งหมดนี� เป็นความจริงทุกประการ และให้ความยนิยอมแก่บริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็น

ความหมายของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้ฯ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหนงัสือให้ความยนิยอม) 

หากขา้ฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นพนกังานบริษทัฯ แลว้ปรากฎภายหลงัวา่ขอ้มูลที�ให้ไวใ้นใบสมคัรไม่เป็นความจริง ขา้ฯ ยนิยอมให้บริษทัฯ บอกเลิกจา้งไดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง

บอกกล่าวล่วงหนา้และไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 

I hereby certify that all of the above statements are true. and give consent to Company  to collect, train, use and disclose personal data in accordance with

the Personal Data Protection Act (Please see attachment.) If I become an employee of the company and later find out that the information in the application

 is not true. I agree to immediate termination without prior notice and without severance pay.

วนัที�............../.........../.......... ลงชื�อผูส้มคัรงาน:.........................................................

Date Applicant's Singnature

สําหรับบริษัทฯ (For company use only)

วนัที�สมัภาษณ์ ...................................................................................

Date of Interview

ผลการสมัภาษณ์ ปฏิเสธ สาํรองไวพ้ิจารณา บรรจุตาํแหน่ง.................................................แผนก...........................ฝ่าย......................

Decision reached Rejected Pending Accepied to position Department Division

วนัที�เริ�มจา้งงาน............................................................................. บงัคบับญัชา คือ...............................................................................................

Date of employment Report to

อตัราเงินเดือน ...............................................................................

Salary

เงื�อนไขการจา้งอื�น ๆ .................................................................................................

Other conditions

กาํหนดระยะเวลาทดลองงาน............................................................ สญัญาจา้งทดลองงานเลขที� ..............................................................................

Probation Term

หมายเหตุ ....................................................................................

Remark

ลายมือชื�อผูส้มัภาษณ์..................................................................... อนุมติัโดย .....................................................................................................

Interviewer Signature Approved by

ผูมี้อาํนาจอนุมติั ..................................................................

Final Approval (Managing Director)

Date.............../............../................
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* ใบสมัครงานและเอกสารแนบทั�งหมดนี�จะถูกทําลายโดยเครื�องทําลายเอกสารทันทีหากผู้สมัครงานไม่ผ่านการคัดเลือก และเมื�อครบอายุจัดเก็บ 2 ปีหลังจากผู้สมัครพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท*
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