ใบสมัครงาน กลุ่มบริษทั ในเครือ ซีวลิ มาสเตอร์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

96 ซอยรัชดาภิเษก 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่ าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600
96 Soi Ratchadaphisek 19, Ratchadaphisek Rd., Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600
Tel : 0-2848-0999 Fas : 0-2848-0808

สังกัด บจก. ซีวิลมาสเตอร์ ซีวิล สเตทส์  ซีวิลมาสเตอร์คอนสตรัคชัน่  ซีวิลมาสเตอร์อินเตอร์เนชัน่ แนล  วิกเกอเมอเจอร์
สังกัด บจก. อื่นๆระบุ __________________________________________
ตำแหน่งที่ตอ้ งกำร :
Position applied for

เงินเดือนที่ตอ้ งกำร :
Expected starting salary

หลักฐำนประกอบกำรสมัครงำน : (สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็ นผูก้ รอก)
รู ปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1-2" จำนวน 1 รู ป
ใบรับรองกำรศึกษำ
ใบผ่ำนงำน
หนังสื อรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำบัตรประชำชน
ใบผ่ำนทหำร
ทะเบียนสมรส
ใบขับขี่
ใบเลขที่บตั รผูเ้ สี ยภำษี
อื่น ๆ
ใบสมัครเป็ นส่ วนหนึง่ ในการพิจารณา โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely

ชื่ อ-สกุลภำษำไทย(นำย/นำง/น.ส.):……………………………………………………………. ชื่ อเล่น............

ประวัติส่วนตัว
Personal Background

Name in English (Mr./Mrs./Miss):……………………………………………………………………..

รู ปถ่ำย
Photo

เพศ :

ชำย

หญิง

Sex

Male

Female

วัน เดือน ปี เกิด :
สัญชำติ :
เชื้ อชำติ :
ศำสนำ :
Date of Birth
Nationality
Race
Religion
อำยุ :
ส่ วนสู ง :
น้ ำหนัก :
ตำหนิ :
กรุ๊ ฟเลือด :
Age
Height
Weight
Scar
Blood group
สถำนที่เกิด :
โทรศัพท์:
มือถือ
อีเมล
Place of Birth
Telephone
Mobile
Email
ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวก :
Present Address
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน :
Registered Address
บัตรประชำชนเลขที่ :
ออกให้ ณ.อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
I.D.Card No.
Issued at
Province
บัตรประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีเลขที่ :
เคยเป็ นผูป้ ระกันตน/ประกันสังคม รพ. ระบุ ____________
ไม่เคยเป็ นผูป้ ระกันตน
Social. Securrity Card No.
เลือก / ต้องกำรเปลี่ ยน รพ. ระบุ 1._________________
2.__________________
3.__________________
สถำนะทำงทหำร :
ได้รับกำรยกเว้น
ศึกษำวิชำทหำร
ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
อื่ น ๆ
Military Service
Exempted
Military Studied
Discharged
Other
สถำนะควำมเป็ นอยู่ :
บ้ำนส่ วนตัว
บ้ำนเช่ำ
อำศัยบิดำมำรดำ
อำศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื่น
Living Status
Own home
Rent home
Live with Parents
Live with other
สถำนะครอบครัว :
โสด
แต่งงำน
หย่ำ
หม้ำย
แยกกันอยู่
Marital Status
Single
Married
Divorced
Widowed
Saparated
กรณี แต่งงำน :
จดทะเบียน
ไม่ได้จด
จำนวนบุตร
คน ชำย
คน
หญิง
คน
If Married
Registered
Non-Registered
No.of. Children
Male
Female
บุคคลที่ติดต่อได้กรณี ฉุกเฉิ น แจ้งชื่ อ-นำมสกุล
เกี่ ยวข้องเป็ น
อำชีพ/ตำแหน่ง
Person to be notified in case of emergency.
Related to the applicantas.
Occupation/Position
ที่อยู/่ ที่ทำงำน(Address/Office)
โทรศัพท์ (Tel.)
ครอบครัว
ชื่ อ-นำมสกุล
อำยุ
อำชีพ-ตำแหน่ง
ที่อยู/่ ที่ทำงำน
โทรศัพท์
Family Details
First Name-Last Name
Age
Occupation-Position
Address/Office
Tel.No.
คู่สมรส
Spouse
บิดำ
Father
มำรดำ
Mather
พี่นอ้ ง.............คน 1
Brother/Sister 2
3
4
5
6
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ประวัติการศึกษา
Educational Background

ระดับการศึกษา
Esucation

ระยะเวลำ
Period
ตั้งแต่ ถึง
From To

สถานศึกษาและที่ต้งั
Institute Name and Location

วุฒิที่ได้รับ
(Course Taken/Completed)

คะแนน
G.P.A.

วิชำเอก
Major Subject

มัธยมศึกษำ
Secondary
อำชีวะศึกษำ
Vocational
อนุปริ ญญำ
Higher Vocational
ปริ ญญำตรี
Bachelor Degree
อื่น ๆ Other

เริ่ มจำกปัจจุบนั เป็ นต้นไป
วันเข้ำทำงำน (Date Of Employment)

1

จำกเดือน/พ.ศ..............................ถึง...........................

ตำแหน่งแรก
First Position
ตำแหน่งสุ ดท้ำย
Last Position

เงินเดือนเริ่ มต้น
Started Salary
เงินเดือนสุ ดท้ำย
Last Salary

ชื่อ/ที่อยูบ่ ริ ษทั
Name and address of company ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
โทร. Tel....................................................
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ออก ..........................................................................................................................................................................................
Reason For Leaving
วันเข้ำทำงำน (Date Of Employment)
ตำแหน่งแรก
เงินเดือนเริ่ มต้น
First Position
Started Salary
จำกเดือน/พ.ศ..............................ถึง...........................
ตำแหน่งสุ ดท้ำย
เงินเดือนสุ ดท้ำย
Last Position
Last Salary

ประวัติการทางาน
Employment

2

ชื่อ/ที่อยูบ่ ริ ษทั
Name and address of company ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
โทร. Tel....................................................
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ออก ..........................................................................................................................................................................................
Reason For Leaving
วันเข้ำทำงำน (Date Of Employment)
ตำแหน่งแรก
เงินเดือนเริ่ มต้น
First Position
Started Salary
จำกเดือน/พ.ศ..............................ถึง...........................
ตำแหน่งสุ ดท้ำย
เงินเดือนสุ ดท้ำย
Last Position
Last Salary

3

ชื่อ/ที่อยูบ่ ริ ษทั
Name and address of company ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
โทร. Tel....................................................
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ ......................................................................................................................................................................
Responsibility Of Job
............................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ออก ..........................................................................................................................................................................................
Reason For Leaving
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ประวัติการอบรม
Training

หัวข้อในกำรฝึ กอบรม
Training Subject

สถำบันฝึ กอบรม
Institute

วุฒิที่ได้รับ
Certificate

ระยะเวลำ
Duration

1
2
3
4

ข้ อมูลทัว่ ไป
General Data

ความสามารถพิเศษ
ABILITIES

ภำษำ
Languages

กำรพูด
Speaking
ดี พอใช้ อื่น
Good Fair Poor

กำรอ่ำน
Reading
ดี พอใช้ อื่น
Good Fair
Poor

กำรเขียน
Writing
ดี พอใช้ อื่น
Good Fair Poor

ไทย (Thai)
อังกฤษ (English)
จีน (Chiness)
อื่น ๆ (Others)
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) ระบุโปรแกรม…

พิมพ์ดีดไทย ...................................
Typing Thai
พิมพ์ดีด อังกฤษ ..............................
Typing English

คำ/นำที
W.P.M.
คำ/นำที
W.P.M.

ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ .....................................
รถยี่ห้อ/รุ่ น ..........................
ขับรถยนต์
ได้
Car Driving
Yes
ขับรถจักรยำนยนต์
ได้
Yes

สี รถ...............
ไม่ได้
NO
ไม่ได้
NO

หมำยเลขทะเบียน ................................
Any Other Abilities
มี
ไม่มี ใบอนุญำตขับขี่เลขที่ ............................
เริ่ ม.........................
Yes NO License No.
From
มี
ไม่มี ใบอนุญำตขับขี่เลขที่ ............................
เริ่ ม.........................
Yes NO License No.
From

ถึง.........................
To
ถึง.........................
To

ไม่เคย
เคย
ป่ วยเป็ นโรค………………………..
ท่ำนเคยป่ วยหนักในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำหรื อไม่
And serious sickness during the last 6 months ?
No
Yes
Disease
ไม่มี
มี
ระบุ ………………………………..
ท่ำนมีส่วนไหนทุพลภำพหรื อใช้กำรไม่ได้หรื อไม่
Do you have any handicap/disability?
No
Yes
Details
ไม่เคย
เคย
ข้อหำ……………………………….
ท่ำนเคยถูกจับหรื อต้องคดี อำญำหรื อไม่
Have you been convicted of any crime?
No
Yes
Offense
ไม่สูบ
สูบ
ปริ มำณต่อวัน ………………........
ท่ำนสูบบุหรี่ หรื อไม่
Do you smoke?
No
Yes
Quantity
ไม่เคย
เคย
สำเหตุ………………………………
ท่ำนเคยถูกปลดออกจำกงำนเก่ำหรื อไม่
Have you ever been dismissed from employment?
No
Yes
Offense
ยินดี
ไม่ยนิ ดี เหตุผล……………………………..
ท่ำนยินดีให้เรำสอบถำมประวัติจำกนำยจ้ำงในอดีตหรื อไม่
Can we enquire from your former employers?
Yes
NO
Advise
ไม่
ข
ด
ั
ข้
อ
ง
ขั
ด
ข้
อ
ง
ในตำแหน่งงำนที่ตอ้ งกำรมีกำรค้ ำประกันขัดข้องหรื อไม่
Can you provide a guarantor?
Yes
NO
ไม่
เ
คย
เคย
ตำแหน่ง…………………………….
ท่ำนเคยสมัครงำนหรื อทำงำนกับบริ ษทั นี้มำก่อนหรื อไม่
Have you ever applied to or work for this company before?
No
Yes
Indicate
ประจำได้
ชัว่ ครำวได้
ขัดข้อง
ท่ำนพร้อมที่จะปฏิบตั ิงำนต่ำงจังหวัดได้หรื อไม่
Would you travel if requesied by job?
Permament
Temposary
NO
ท่ำนพร้อมที่จะปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั ได้เมื่อ …………………………………………………………………………………………………………
When you ready to start working?
ฝ่ ำย/แผนก……………………………..
ควำมสัมพันธ์………………………
บุคคลที่รู้จกั ในบริ ษทั ……………………………………………
Person you know in this company
DIV./DEPT.
Relationship
ท่ำนทรำบข่ำวกำรรับสมัครของบริ ษทั จำก.............................................................................................................(ระบุชื่อผูแ้ นะนำถ้ำมี..ที่เป็ นพนักงำนในบริ ษทั )

เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์และอาชีพของผูอ้ า้ งอิง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ) ที่รู้จกั คุน้ เคยตัวท่านดี
(List name, Address, Telephone and Occupation of 2 references(Other than relatives) Who khow you.

1
2

ชื่อ
Name

ที่อยู-่ โทร
Address And Telephone
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เล่ำถึงงำนที่ประสบควำมสำเร็ จและภำคภูมิใจ
Describe the achievement in your work which you are most proud of or additional you wish to insert here

ถ้ำบริ ษทั รับเข้ำทำงำน ท่ำนจะต้องยืน่ ใบลำออกจำกที่ทำงำนเดิมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย...............................................

วัน

ั
แผนทีแ
่ สดงทีต
่ งของบ้
ั้
านโดยสงเขป

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นทั้งหมดนี้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกข้อควำมตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับควำมเป็ นจริ งข้ำพเจ้ำขอยอมรับว่ำกำรว่ำจ้ำงที่
ตกลงนั้นเป็ นโมฆะทันที
certify that all of the statements in this application are true and correct to the best fo my knowledge and any false information wilfully given shall be
sufficient reason to dismiss me from the service
วันที่............../.........../..........
Date

ลงชื่ อผูส้ มัครงำน:.........................................................
Applicant's Singnature

สาหรับบริษัทฯ (For company use only)
ผูส้ มั ภำษณ์................................................................................................
Interviewer
ผลกำรสัมภำษณ์
Decision reached

ปฏิเสธ
Rejected

สำรองไว้พิจำรณำ
Pending

วันที่เริ่ มจ้ำงงำน.............................................................................
Date of employment
อัตรำเงินเดือน ...............................................................................
Salary
กำหนดระยะเวลำทดลองงำน............................................................
Probation Term
ลำยมือชื่อผูส้ มั ภำษณ์.....................................................................
Interviewer Signature
หมำยเหตุ ....................................................................................
Remark

วันที่สมั ภำษณ์ ...................................................................................
Date of Interview

บรรจุตำแหน่ง..........................................แผนก...........................ฝ่ ำย...........................
Accepied to position
Department
Division
บังคับบัญชำโดย...............................................................................................
Report to
เงื่อนไขอื่น ๆ .................................................................................................
Other conditions
สัญญำจ้ำงทดลองงำนเลขที่ ..............................................................................
อนุมตั ิโดย .....................................................................................................
Approved by
ผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิ ..................................................................
Final Approval
(Managing Director)
Date.............../............../................
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