
                                                        ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

ฉบับที ่29/2558 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

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

            ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล          
เพื่อคัดเลือกและบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จ านวน 1 อัตรา โดยให้ได้รับ
อัตราเงินเดือน 10,890.00 บาท  กรณีมีประสบการณ์สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเพิ่มให้ตามที่เห็นสมควร 

คุณสมบัติทั่วไป  

 (1)  เพศชายมีสัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

 (3)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รั ง เกียจแก่สังคม                   
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 (4)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (5)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 (6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่  

 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 (1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50  

(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ และมีประสบการณ์ในการท างานด้านกฎหมายไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

 (3)  มีความรู้ความสามารถในการด าเนินคดีด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญากู้ 
สัญญาค้ าประกัน 

 (4)  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  

 (5)  พร้อมที่จะปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค   

 
/..หน้าที่.. 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) 

 (1)  ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท่ัวไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

 (2)  ประสานงาน ติดต่อทวงถาม เร่งรัดหนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมสรุปรายงาน
เสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

 (3)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิธีการคัดเลือก 

 โดยการสอบสัมภาษณ์ 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ Download ได้ที่
www.coop.pwa.co.th. และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา      
ส่วนภูมิภาค จ ากัด อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 3 ส านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่  72           
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 
มกราคม 2559  ในวัน เวลาปฏิบัติงานของสหกรณ์ ฯ  

เอกสารประกอบการย่ืนใบสมัคร 

 (1)  ใบสมัครตามรูปแบบของสหกรณ์ฯ 

 (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ไม่ใส่แว่นตาด า จ านวน 3 รูป 

 (3 )  หลักฐานแสดงวุฒิ การ ศึกษา  ส า เนาใบปริญญาบัตร  และส า เนา  TRANSCRIPT                
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (4)  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (5)  ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน    

 (6)  ส าเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

             สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก     ใน
วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ และ www.coop.pwa.co.th. และ www.pwa.co.th ผู้สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2551 8930-3 ในวันเวลาปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
           ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  ธันวาคม  2558  
 

   (นางสาวจันทิรา  จุโฬทก) 

                          รองประธานกรรมการคนที่ 1  
         ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 
 
 

http://www.coop.pwa.co.th/
http://www.coop.pwa.co.th/
http://www.pwa.co.th/


 
 
 
 

เลขที่ ........................     
วันท่ี ........................ 
              ใบสมัครงาน 
    สหกรณอ์อมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากดั 

                                                                       . 
 
 
 

 สมัครงานในต าแหน่ง ........................................................... 
     เขียนที่ ..................................................... 
     วันที่ ....... เดือน ....................พ.ศ.............. 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล ........................................ 
    ชื่อภาษาอังกฤษ (.............................................................)    (....................................................) 
2. เกิดวันที่ ....... เดือน .........................พ.ศ........... อายุ.......... ปี น  าหนัก...........กก.ส่วนสูง.........ซม. 
    เชื อชาติ........... สัญชาติ...........ศาสนา................ต าหนิ................................................................. 
    บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.......................ออกให้โดย ณ ที่ว่าการอ าเภอ................จังหวัด........... 
3. ภูมิล าเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ..................ตรอก/ซอย....................... ถนน.................... 
    ต าบล/แขวง...................... อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์......... 
    โทรศัพท์(บ้าน) .................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................... 
4. บ้านที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .....................หมู่ที่ ..................ตรอก/ซอย....................... ถนน................... 
    ต าบล/แขวง...................... อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์......... 
    โทรศัพท์(บ้าน) .................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................... 
5. อุปสมบท          ยัง           แล้ว ณ วัด ....................................................... พ.ศ............................ 
6. เรียนส าเร็จวิชารักษาดินแดนปีท่ี .............................. จะถูกเกณฑ์ทหารใน พ.ศ.............................. 
ได้รับการยกเว้นเพราะ................................................ รับราชการทหารแล้วเมื่อ พ.ศ...................... 
โดยประจ าการ ณ ................................................... จังหวัด ........................................................ 

7. บิดาชื่อ ............................................... นามสกุล ................................................ อายุ ............ ปี  
          ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม  เชื อชาติ ....... สัญชาติ ............ ศาสนา ............. อาชีพ...............         
8. มารดาชื่อ ............................................... นามสกุล ............................................. อายุ ............ ปี  
          ยังมีชีวิตอยู่        ถึงแก่กรรม  เชื อชาติ ....... สัญชาติ ............ ศาสนา ............. อาชีพ...............         
9. จ านวนพี่ชาย ............. คน พี่สาว ................ คน น้องชาย ................. คน น้องสาว ...................คน 
10. ปัจจุบันท่าน         โสด         สมรส         หม้าย/หย่า  
 

ผู้สมัครต้องพิมพ์หรือเขียนข้อความในใบสมัครด้วยลายมือ
ตนเองอย่างชัดเจนและเขียนข้อความให้ละเอียดทุกข้อ 

ปิดรูปถ่ายหนา้ตรง 
2”x2” 
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11. คู่สมรสชื่อ ................................................ นามสกุลก่อนสมรส (กรณีภริยา) ............................... 
      อายุ ............. ปี อาชีพ ................................ สถานที่ท างาน....................................................... 
      รายได้ประมาณเดือนละ .......................... บาท ทะเบียนสมรสเลขที่ ........................................... 
      ออกให้ ณ อ าเภอ ................................... จังหวัด ....................................................................... 
12. มีบุตร ............. คน มีผู้อยู่ในอุปการะที่ไม่ใช่บุตร ............... คน  

ท่ี ชื่อ วัน  เดือน  ปี 
อายุ 
(ปี) 

สถานศึกษา 

     

     

     

     

     

  
13. การศึกษา (ของผู้สมัคร) 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ปีที่เข้าศึกษา 

ประกาศนียบัตร 
หรือ 

แผนกหรือ
สาขาวิชา 

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ปริญญาที่ได้รับ 
ประถมศึกษา     

มัธยมศึกษาตอนต้น     

มัธยมศึกษาตอนปลาย     

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชีพ 

    

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

 
14. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา ..................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................ 
15. ความรู้ ความสามารถ ความช านาญหรือคุณวุฒิพิเศษ ................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 
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16. ความรู้ภาษาไทยถ่ินต่าง ๆ และภาษาต่างประเทศ ( เติม       พอใช้        ดี       ดีมาก ในช่องว่าง) 
      ภาษา.................................. อ่าน                  ฟัง                    เขียน                  พูด  
      ภาษา.................................. อ่าน                  ฟัง                    เขียน                  พูด  
      ภาษา.................................. อ่าน                  ฟัง                    เขียน                  พูด  
17. ขณะนี มีอาชีพ.................................................................. ต าแหน่ง ........................................... 
      สถานที่ท างาน .......................................................................................................................... 
      วัน เดือน ปี ที่เข้าท างาน .......................... มีรายได้เดือนละ ............... บาท วันละ.................บาท 
      ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ....................................................... โทรศัพท์ .............................. 
18. ประสบการณ์ในการท างานหรือการรับราชการ (ให้ระบุประวัติการท างานเริ่มต้นด้วยครั งหลังสุดไป

จนถึงครั งแรก เรียงตามล าดับ 
 

ระยะเวลาที่ท างาน 
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

  นายจ้างหรือส่วนราชการ สังกัดและที่ตั ง 
ต าแหน่งลักษณะ
งานในหน้าที ่

เงินเดือนครั ง 
สุดท้าย 

สาเหตุที่ออก
หรือย้าย 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
19. ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยและสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า  
      19.1 ชื่อ ............................................. อาชีพ....................................เกี่ยวข้องเป็น ..................... 
               สถานที่ท างานหรือที่อยู่ ..................................................................................................... 
      19.2  ชื่อ ............................................. อาชีพ...................................เกี่ยวข้องเป็น ..................... 
               สถานที่ท างานหรือที่อยู่ ..................................................................................................... 
20. ข้าพเจ้า         เคย          ไม่เคย  ต้องโทษคดีอาญา ถ้าเคย มีความผิดฐานใด ................................. 
      .............................................ก าหนดจ าคุก .................. ปี ................ เดือน .......................... วัน  
      พ้นโทษเมื่อใด ................................ ปรับ ........................... บาท (ถ้าหากได้รับรอการลงโทษ หรือ       

โทษอย่างอื่นให้ระบุไว้ด้วย) ........................................................... 
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21. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
       ก. จะปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด โดยเคร่งครัด 
       ข. หากข้าพเจ้าได้เข้าท างานให้สหกรณ์ฯ และต้องพ้นจากงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้  
      สหกรณฯ์ หักเงินเดือนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชดใช้หนี สินแก่สหกรณ์ฯ (ถ้ามี) จนหมดสิ น 
       ค. ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี  เป็นความสัตย์จริงทุกประการ 

 
 
    ลงชื่อ .................................................... ผู้สมัคร 
    ( .......................................................... ) 
 

 
 


