
ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๔ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี

ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
๑. วิศวกรจำนวน ๑๘ อัตรา

๑.๑ วิศวกร (โยธา) จำนวน ๑๘ อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

๑.๒ วิศวกร (ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม 
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิซาชีพวิศวกรรมและวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๔๔๐ จะต้องมีใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ 
ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น 
กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบ ัติงานภาคสนามปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ  ่
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบ ัต ิงานของสุภาพสตรีไต ้ จ ึงขอให ้ผ ู้สม ัครที่เป ็นสุภาพสตรีพ ิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

๒. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัตรา
- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์

(C om puter Science)
๓. นักอาชีวอนามัย จำนวน ๑๑ อัตรา

- ปริญญาตรีสาขาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
๔. นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

- ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
- ปร ิญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมน ุษย์ บริหารรัฐกิจ ร ัฐประศาสนศาสตร์ 

จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ลัญซาติไทย
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัครวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๖๓
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๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับแต่ละตำแหน่งในข้อ ก.
โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาซึ่ง ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษา 
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (๓๐ มกราคม ๒<£๖๓) กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและระเบืยนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวัน 
รายงานตัวผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และให้นำใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง

๔. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๔๑๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๔ ว่าด ้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศฯ

๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๔.๑ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ 
๔.๒ TOEFL แบบ Paper Based T est (PBT) ไม่น้อยกว่า ๔๗๗ คะแนน หรือ 
๔.๓ TOEFL แบบ In ternet Based T est (IBT) ไม่น้อยกว่า ๔๓ คะแนน หรือ 
๔.๔ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๔ คะแนน
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันท่ีได้รับผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันท่ี กปน. สอบข้อเขียน (วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ - ๑ มีนาคม ๒๔๖๓) 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามองค์กรอื่น 
กปน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบัน
ที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาเซ่นเดียวกับข้อ ๔.๑ - ๔.๔ หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฏว่า 
ผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิ 
ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป

๖. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศขาย)
๗. กรณีมีความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ค. กำหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๔๖๓ (ทุกวัน)

ง. วิธีการสมัครสอบและการขำระเงิน
๑. เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลนั โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศ

ฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัคร 
(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ไดไม่ว่ากรณีใด  ๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คสิก “ระบบรับสมัครออนไลน์”
เลือกหัวข้อ“กรอกใบสมัครออนไลน์” (ในการสมัครแนะนำให้ใช้ browser Internet Explorer version ๘ ฃึนไปหรือ 
Chrome)

(๒) ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟลัในระบบรับสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG 
ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB) ดังนี้

รับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในซ่อง “ขอส่งผลคะแนน 
การทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง” ทั้งนี้ เมื่อได้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดแล้ว 
ให้แนบไฟล์ผลคะแนนฯ โดยระบุเลขประจำตัวประซาขนจำนวน๑ ๓ หลักซื่อ-นามสกุล และตำแหน่งท่ีสมัครในระบบ 
รับสมัคร หัวข้อ “ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันท่ี กปน. สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๖๓)

๑) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
๒) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
๓) สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดพร้อมลงนาม

https://mwa.thaijobjob.com
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(๓) ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยระบบ 
จะออกเลขที่ซำระเงินและใบแจ้งการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๔) พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน
๒. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๒๐๐ บาทระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕'๖๓ 

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง In ternet จำนวน ๓๐ บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม 
การสอบ) โดยต้องชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามชํองทาง ดังนี้

(๑) นำใบแจ้งการชำระเงิน (ตามข้อ ง.๑ (๔)) ไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวนและเวลาทำการของธนาคาร

(๒) ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB NETBANK
ผู้สมัครซึ่งมีบัญซีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใข้ 

บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน "ชำระสินค้าและบริการ" ใส่เลขชำระเงิน Ref.® : เลขชำระเงิน 
๑๐ หลัก, Ref.fe : เลขประจำตัวประขาขน โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK และปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยเปีดรับชำระเงินในวันพฤหัสบดท่ีี ๑ ๖  มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
เป็นต้นไป และปีดรับชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันศุกร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้พิมพ์หน้ายืนยัน 
การชำระเงินจากเว็บไซติไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๓) ชำระเงินผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถนำใบแจ้งการชำระเงิน 

(ตามข้อ ง.๑ (๔)) ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ 
"บริการอื่น "ๆ เลือก "ชำระค่าบริการ/เต ิมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" และใส่รหัสบริษัท (Com pany 
Code ะ ๙๐๗๐) และหมายเลขอ้างอิง (Ref.® : เลขชำระเงิน ๑๐ หลัก, Ref.fe ะ เลขประจำตัวประซาซน) ตามที่ระบุ 
ในใบแจ้งการชำระเงิน โดยเปีดรับชำระเงินในวันพฤหัลบดีที่ ร)๖ มกราคม ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
และป ีดร ับ ชำระเง ิน ภ ายใน เวลา ๒๒.๐๐ น. ของว ันศ ุกร ์ท ี่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ทั้งน ี้ ให ้เก ็บหลักฐาน 
การชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

เม ื่อลม ัครลอบและชำระค ่าธรรมเน ียมการลอบตามข ้อ ง.๒ แล้ว จะไม่ค ืนเงินให้ 
ไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งลิ้น ทั้งนี้ การลมัครลอบจะมีผลลมบูรณ์ เมื่อผู้ลมัครุลอบชำระค่าธรรมเนียมการลอบภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

จ. เงื่อนไขกๆรฝ็มัครุลอบ
๑. ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น
๒. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนตังกล่าว ถ ือว่าผ ู้สมัครเป ็นผู้ลงลายมือซื่อและรับรอง 

ความถูกต้องของข้อมูลตังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว ่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ทั้งนี้ 
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท ็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

๓. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มืคุณวุฒิการศึกษา 
คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ตลอดจนเป็นผู้มืคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. 
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๔๑๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับ กปน. 
ฉบับท่ี ๑๑๔ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มืความผิดพลาดอันเน่ืองจากผู้สมัครสอบ หรือผู้สมัครสอบ 
ให้ข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเอกสาร 
ปลอม หรือเป็นเอกสารท่ีมิใชํที,ทางราซการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ พ.ร.บ. หรือข้อบังคับ 
กปน. ข้างต้น กปน. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และการสมัครสอบ

-๔- /  ของผู้นั้น...



ของผู้น้ันเนินโมฆะ ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเข้าเนินพนักงาน โดย กปน. ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิในภายหลัง 
ได้ทุกข้ันตอน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ท้ังส้ิน

ฉ. การประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ผู้มีสิ'ทธิเข้าสอบ,ข้อเขียน คือ บุคคลภายนอกที่ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเบ็เนพนักงานของ 

การประปานครหลวงผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ และได้ขำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ กปน. 
กำหนดโดย กปน. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนตามเง่ือนไขของข้อ จ.๓ ในภายหลัง

กปน. จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะประกาศรายซื่อ 
ผ ู้ม ีส ิท ธ ิเข ้าสอบ ข ้อ เข ียน  พ ร ้อ ม ท ั้งรายล ะ เอ ีย ด ก ำห น ด ก าร ส อ บ ข ้อ เข ีย น  และส ถาน ท ี่ส อบ ให ้ท ราบ  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาฟันธ ๒๕๖๓ ท่ีเว็บไซต์ h ttp s ://m w a .th a ijo b jo b .c o m

ซ. เอกสารหลักฐานที่ต ้องนำมาแสดงในวันสอบข้อเข ียน
- บัตรประจาตัวประซาซน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร
- บัตรเข้าสอบ ซ่ึงพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ https://m w a.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบ
ซ. วิธ ีการสอบคัดเล ือก

๑. สอบข้อเขียน มี ๓ วิชา คือ
(๑) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลาสอบ ๒ ข้ัวโมง 
(๒) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน ใช้เวลาสอบ ๑ ข้ัวโมง

และสารสนเทศ
(๓) วิชา Personality Test (ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์) ใช้เวลาสอบ ๑ ข้ัวโมง 
สำหรับชอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศฯ

๒. การสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)
ณ .การพ ิจารณาบรรจุผ ู้ฝานกๆรสอบตัดเล ือกไต้

๑. กปน. จะพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เนินพนักงานเมื่อทราบผลการตรวจสอบผล 
การทดสอบภาษาอังกฤษ คุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการเกณฑ์ทหารและการ 
ตรวจสอบประวัติอาชญากรว่าท่านเนินบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ และเนินบุคคล 
ที่ไม่ได้มีล ักษณะต้องห้ามชองพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติค ุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับ กปน. ฉบับท่ี ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ก่อนการบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้เนินพนักงาน

๒. กปน. ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือหน่วยงานที่จะบรรจุผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือกได้เนินพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเนินของงานและความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลอกได้ 
และหากผู้สมัครสอบไม่พึงประสงค์บรรจุตามที่ กปน. กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิการบรรจุเนินพนักงาน

๓. กปน. จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเนินพนักงานดำแหน่งต่าง  ๆ
ตามบัญชี ก และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรองตามบัญชี ข มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ฯ และหรือมีการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเดียวกัน และขอสงวนสิทธิ 
ที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจำเนินและเหมาะสม โดยไม,ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไดํในอันดับสำรอง 
ตามบัญชี ข จะได้รับการบรรจุเนินพนักงานทุกคน

๔. กปน. มีหน่วยงานซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ดังนั้น ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานหรือแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งท่ีหน่วยงานใดแล้ว จะย่ืนความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับคุณวุฒิ 
การศึกษาที่ กปน. กำหนด หรือประสงค์จะขอย้ายหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานและอยู่ในดุลยพินิจของ กปน.

"๕’ /  ®ตราน เอี0น-

https://mwa.thaijobjob.com
https://mwa.thaijobjob.com


ญ. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
กปน. จะบรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน โดยได้รับอัตราเงินเดือน 

ตามคุณวุฒิการศึกษาของแต่ละตำแหน่งงานที่ กปน. เปิดรับสมัครตามข้อ ก. ดังนี้
๑. ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อัตรา ๑๗,๘๓๐ บาท
๒. ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น  ๆ อัตรา ๑๖,๘๓๐ บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องหม่ันติดตามประกาศต่าง  ๆ เก่ียวกับการสอบคัดเลือกอย่างสม่ัาเสมอ หากมีข้อสงสัย 
หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามไต้ท่ี ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน (ะ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. เลขที่ ๔๐๐ ถนนประซาขื่น แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักส กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐ ๒๔๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๗๙, ๑๔๖๒, ๒๖๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๐๐ ๒๖๔๖ 
E-mail ะ recruseaam w a.co .th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี \  มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓

H1L/
(นายปริญญา ยมะสมิต)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง



เอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
และฉบับเพิ่มเติม

มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ 
สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น  ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นไต้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำ 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
(๕/๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ้นเพ้อนไม่สมประกอบ
(๕/๒) ไม,เคยต ้องคำพ ิพากษาหรือคำส ั่งของศาลให ้ทรัพย์ส ินตกเป ็นของแผ่นด ินเพราะรํ่ารวย 

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไม,เป ็นข้าราชการซึงม ีตำแหน่งหรือเงินเด ือนประจำ รวมท ั้งข ้าราชการการเม ือง ล ูกจ ้างของ 

กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาซิก 
สภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๖ พนักงานบอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที,กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้อีกด้วย 

(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้!ร้ความสามารถ จิตพ้นเพ้อน ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคที่ลังคมรังเกียจ 
(๓) ไม่เป็นผู้ที,เคยถูกลงโทษทางวิน ัยถึงออกจากราชการ ออกจากงาน หรือไม,เป็นผู้ที่อยูในระหว่าง 

ถูกพักราชการ ถูกพักงาน ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อนจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๖) มีพื้นความรู้คุณวุฒิเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ สำหรับตำแหน่งนั้นๆ



เอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดขอบเขตเน้ือหาข้อสอบและวิชา สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานต0าแหน่งต่าง ๆ

ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2563
ท ี่ วิชาท่ีสอบ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ

(สำหรับผู้เข้าสอบกลุ่มปริญญาทุกตำแหน่ง) 
(ข้อสอบปรนย)

ขอบเขตข้อสอบ
1. ความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
2. ความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข
3. ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยและการสรุปความ
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ทักษะ ความเช้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
6. ความรู้พื้นฮานทั่วไปเกี่ยวกับ กปน. เศรษฮกิจและสังคม

2 วิชา Personality Test

_____________ข *a___________________________________________d&_

7. ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยม กปน. (Q w a t e r )

(สำหรับผู้เข้าสอบบรรจุเป็นพนักงานทุกตำแหน่ง) 
(ข้อสอบปรนัย)

3 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิศวกร 
(สาขาวิชาโยธา)

(ข้อสอบปรนัย)

1. มุ่งม่ัน
2. พัฒนาตน
3. พัฒนางาน
4. บริการสังคม
5. ด้วยความโปร่งใส
6. ใส่ใจคุณภาพ
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Q u o tien t: EQ)
8. การสื่อสาร
1. Concrete Technology

1.1 องค์ประกอบของคอนกรีต
1.2 หน้าที่คุณสมบัติของส่วนผสม
1.3 การทดสอบคอนกรีต
1.4 การบ่มคอนกรีต
1.5 กำลังอัดคอนารีต
1.6 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
1.7 การออกแบบคอนกรีต

2. ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Machanics)
3. Hydraulic

3.1 หลักการไหลของของไหล
3.2 การไหลของของไหลภายในท่อ
3.3 การวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อ

4. Water Supply
- กรรมวิธีการผลิตนํ้าประปา

5. Structure Analysis and Reinforced Concrete Design
6. เทคโนโลยี BIM
7. จรรยาบรรณในวิชาชีพ
(ให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องคำนวณมาด้วย ยกเว้นเครื่องคำนวณชนิดต้ังโปรแกรมได้ 
ห้ามนำเข้าห้องสอบ)
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2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิศวกร 
(สาขาวิชาไฟฟ้า)

(ข้อสอบปรน'ย)

ขอบเขตข้อสอบ
1. Electrical System Design
2. Power System Harmonic
3. Transformer
4. Motor
5. Speed Control System
6. Electrical Circuit
7. Computer and Communication
8. Power Electronics and Industrial Electronics
9. ความรู้พื้นฐานในการวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จ

ชองงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยงบประมาณที่จัดสรรไว้ภายในกำหนด
10. การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study)
11. ความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 14001, SHE
12. จรรยาบรรณในวิชาชีพ

4 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

(ข้อสอบปรนัย)

(ให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องคำนวณมาด้วย ยกเว้นเคร่ืองคำนวณขนัดตั้งโปรแกรมได้

ห้ามนำเข้าห้องสอบ)____________________________________________ ■____
1. ความรู้เบืองต้นการจัดการระบบฐานข้อมูล

2. ความเข้าใจวงจรพัฒนาระบบ (System D evelopm ent Life Cycle : SDLC)
3. ความรู้เบื้องด้นการบริหารโครงการ (Project Management)
4. การเชียน System Flowchart การทำงานของระบบงาน
5. การออกแบบระบบงาน รวมทั้งการใข้เครื่องมือในการออกแบบ เซ่น ER Diagram, 

DFD (Data Flow Diagrams), UML และ Object Oriented Design
6. ความเข้าใจหรือความรู้ด้าน Software/Application เซ่น SQL, Web Application,

Mobile Application
7. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการพัฒนาระบบงาน เซ่น JAVA, PHP,ASP, Javascript, 

Mobile Application ตัวอย่างโปรแกรม เซ่น โปรแกรมคิดคำนวณค่านํ้าประปา, 
โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน พร้อมออกรายงาน

8. Secure Code (หมายถง แนวทางการพัฒนาซอฟแวร์ที่มืความทนทานต่อการถูกโจมติ 
จากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และพัฒนา รวมท้ัง 
ตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคาม
ที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย)

9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
10. จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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5
วซาทสอบ

วิซาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักอาชีวอนามัย 
(ข้อสอบอัตนัย)

6 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนิติกร

(ข้อสอบอัตนัย)

ขอบเขตข้อสอบ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาซีวอนามัย
2. การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน
3. การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ
4. การวินิจฉัยการจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน
5. กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
6. การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
7. จรรยาบรรณในวิชาซีพ______________________________________
1. กฎหมายแพ่งและ,พาณีซย์

1.1 นิติกรรม - สัญญา
1.2 ละเมิด
1.3 จ้างแรงงาน, จ้างทำของ
1.4 หนี้
1.5 เปียปรับ
1.6 ตัวแทน
1.7 ทรัพย์สิน (ภาระจำยอม และสิทธิครอบครอง)
1.8 ประกันภัย

2. กฎหมายแรงงาน
3. กฎหมายปกครอง
4. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. การร่างคำฟ้อง คำให้การในคดีแพ่ง/คดีปกครอง
6. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
7. กฎหมายที่ดิน
8. พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

c l 1 /และกฎหมายทเกยวของ
9. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyer)
10. จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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7
วิขาท่ีสอบ

วิซๆความรัความลามารถเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
(ข้อสอบอัตนัย)

ขอบเขตข้อสอบ
1. แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) กับการมุ่งสู ่
องค์กรที่มืสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)

1.2 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)
2. เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวิเคราะห์งานบุคคล (Job Analysis)
2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

(Organization structure Analysis and Efficiency and Effectiveness Measurement)
2.3 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

(Workforce Capability and Capacity Analysis)
2.4 การประเมินผลบุคคล (KPI and com petency) และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน

(Performance-Based Pay)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการนำไปประยุกต์ใช้
4. การออกแบบหลักสูตรการแกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
5. การเชื่อมโยงระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

ในเรื่องผลผสิต (output) และผลลัพธ์ (outcom e)
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้
7. จรรยาบรรณในวิชาขีพ


