ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งนํ้าดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดล่ง และจำหน่ายนํ้าประปา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
และยกระดับคุณภาพขีวิตของประซาซน
ในการนี้ กปน. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณ วุฒ ิปริญ ญาตรี
ซึ่ง มีค ุณ สมบัต ิต ามที่ก ำหนด เพื่อ รองรับ การบรรจุเ ป็น พนัก งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
๑. วิศวกร จำนวน ๑๒ อัตรา
๑.๑ วิศวกร (โยธา) จำนวน ๖ อัตรา
- ปริญญาวิศวกรริมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

๑.๒ วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน ๖ อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกลบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ใบ ก.ว.) ไม่ต ํ่ากว่าระดับ ภาคีว ิศวกร สาขาเดียวกับ สาขาที่ส มัคร ในกรณีที่ยังโม่ใต้รับใบ ก.ว. จะต้อ งนำมายื่น
ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใต้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาใ]รรจุให้ทดลองไ)ฏิบัติงาน
ลักษณะงานของตำแหน่งนีจ้ ำเป็นต้องปฏิบตั งิ านภาคสนาม ปฏิบตั งิ านเป็นกะโดยส่วนใหญ่
ซึง่ อาจจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้มสั มัครทีเ่ ป็นสุภาพสตรีพจิ ารณาก่อนสมัครสอบด้วย

๒. นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

- ปริญ ญาตรีท างนิติศาสตร์ และมีใบอนุญ าตให้เป็น ทนายความของสภาทนายความ

ในพระบรมราซูปถัมภ์

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สัญฃาติไทย
๒. อายุไม่เกิน ๓๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔
๓. สำเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีต ามคุณ วุฒ ิท ี่ก ำหนดสำหรับ แต่ล ะตำแหน่ง ในข้อ ก.
โดยคุณวุฒ ิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นคุณวุฒ ิการศึกษาซึ่ง ก.พ. ไต้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (๒๘ มกราคม ๒๔๖๔)
๔. ต้องมีคุณ สมบัติตามพระราชบัญ ญัติคุณ สมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๔๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๔ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๔๔๓ และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน
การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๔๔๒ ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศฯ
-๒- / ๕ มีผลคะแนน...

-lo

ir. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
๔.๑ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ
๕.๒ TOEFL แบบ Institutional Testing Program (ITP) ไม่น้อยกว่า ๔๗๗ คะแนน หรือ
๔.๓ TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า ๔๓ คะแนน หรือ
๔.๔ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๔ คะแนน
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ กปน. สอบจ้อเขียน (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๔๖๔) ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลการทดลอบแบบส่วนบุคคล (Personal) และจะต้องเป็นผลการสอบทีไ่ ด้รับการรับรอง
จากสถาบันทดลอบในประเทศไทย เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามองค์กรอื่น กปน. ไม่สามารถตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
ทั้งนี้ หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ส มัค รรายใดไม่ม ีผ ลการทดสอบ
ตามที่ป ระกาศกำหนด จะถือ ว่า เปีน ผู้ข าดคุณ สมบัต ิใ นการสอบครั้ง นี้แ ละไม่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ การพิจ ารณา
เข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป
๖. พันภาระการเกณฑ์ท หารแล้ว (กรณีเพศขาย)

ค. กำหนดการรับลมัครลอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ (ทุกวัน)

ง. วิธีการสมัครลอบและการชำระเงิน
เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลน้ โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศ
ฉบับนี้ รายละเอีย ดการรับ สมัค ร และคำแนะนำสำหรับ ผู้ส มัค รโดยละเอียดก่อ นที่จ ะดำเนิน การกรอกใบสมัค ร
(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้Iขหรือสมัครใหม่ไดไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอน ด้งนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไล‘น”
เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไล‘น”
(๒) ผู้ส มัค รสอบต้อ งแนบไฟล์ใ นระบบรับ สมัค ร และต้อ งเปีน ่ไ ฟล์ส แกนเท่า นั้น
โดยเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาผู้สมัครต้องลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบล้วน ด้งนี้
๑) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ด้วยไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB)
๒) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
๓) ไฟล์ส ำเนาใบปริญ ญาบัต ร หรือ หนังลือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุม ัต ิ
(กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
๔) ไฟล์สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษา
๔) ไฟล์สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนด หากผู้สมัคร
ยังไม่มีผลคะแนนด้งกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในข่อง “ขอส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ภายหลัง” ทั้งนี้ เมื่อได้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดแล้วให้แนบไฟล์ผลคะแนนๆ
โดยระบุเลขประจำตัวประซาซน จำนวน ๑๓ หลัก ซื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครในระบบรับสมัคร หัวข้อ
“ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันที่ กปน. สอบจ้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔)
๖) ไฟล์ส ำเนาหลัก ฐานแสดงการพ้น ภาระการเกณฑ์ท หาร (กรณีเพศซาย) ได้แก่
สด.๘, ส.ด.๔๓ หรือ สด.๓ กรณีเอกสารมี ๒ หน้า ให้สแกนเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารต้นฉบับ
๑.

-๓- / ๗) ไฟล์สำเนา...

- ๓๗) ไฟล์ส ำเนาใบอนุญ าตผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สำหรับ
ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร หรือไฟล์สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนิติกร ที่ยังไม่หมดอายุ
๘) ไฟล์สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส (ค.ร.๒) ใบสำคัญการสมรส
(ค.ร. ๓) หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล (กรณีที่ซื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงถัน)
ไฟล์ตามข้อ ๒) - ๘) จะต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน
๑ เมกะไบต์ (MB)
(๓) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด กรอกข้อความในระบบรับสมัครและแนบไฟล์เอกสาร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร
(๔) พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการขำระเงินลงในกระดา'ษฃนาด £๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
หรือ ไม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การขำระเงิน ในขณะนั้น ได้ ให้บ ัน ทึก ข้อมูล เก็บ ไวิในรูป แบบไฟล์ PDF ลงใน
คอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive เป็นต้น เพื่อเก็บไว้พิมพั[นภายหลังได้
๒. การชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเสือก
(๑) ผู้สมัครต้องขำระเงินค่าสมัครสอบคัดเสือก จำนวน ๒๔๐ บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเสือก
จำนวน ๒๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet
จำนวน ๓๐ บาท
- ค่าบริการประซาสัมพันธ์ข่าวสารทาง SMS
จำนวน ๒๐ บาท
(๒) ผู้สมัครสามารถขำระค่าสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๔ ไต้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ซ่องทางการชำระ

เวลาที่รับชำระ

๑) เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
๒) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
* ในการขำระเงินให้ผู้สมัครระบุรหัสบริษัท
(Company Code) “๙๐๗๐” ใส่เลขชำระเงิน
๑๐ หลัก และเลขประจำตัวประซาซน
๓) ระบบอินเทอร์เน็ต KTB NETBANK/แอปพลิเคซับ
Krungthai NEXT เสือก “จ่า ยบิล ”
* ในการขำระเงินให้ผู้สมัครระบุรหัสบริษัท
(Company Code) “๙๐๗๐” เสือก “รับสมัครสอบ
- การประปานครหลวง” ใส่เลขขำระเงิน ๑๐ หลัก
และเลขประจำตัวประขาซน

ในวันและเวลาทำการของธนาคาร
เปิดรับขำระเงินในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และปิดรับขำระเงิน
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม
๒๔๖๔

ข้อควรระวัง การขำระเงินค่าสมัครสอบคัดเสือก
ผ่านช่องทางการขำระที่ ๒) และ ๓) หากผู้สมัครสอบ
ขำระเงินค่าสมัครสอบโดยดำเนินการไม่ถูกต้อง
จะส่งผลให้กระบวนการสมัครสอบไม่สมบูรณ์
และผู้สมัครสอบรายนั้นจะไม่มีรายซื่อปรากฏ
ในประกาศรายซื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้าสอบ
ข้อเขียน

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบในแด่ละช่องทางการชำระเงินให้ถูกต้องและ
ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย และเมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ
ง.๒ แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสม'บูรณ์ เมื่อผู้สมัครลอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
-๔- / จ. เงื่อนไข...

“ ร^-

จ. เงื่อนไขการสมัครลอบ
กปน. มีก ารจัด เก็บ ข้อ มูล ส่วนบุค คลของผู้ส มัค รเท่าที่จ ำเป็น เพื่อใข้ในการดำเนิน การ
รับสมัครสอบคัดเลือกของการประปานครหลวง ซึ่งผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอม ให้การประปานครหลวงน่าไปใข้
เพื่อ การดำเนิน การดัง กล่าว โดยการประปานครหลวงจะรักษาข้อมูลเหล่านั้น ไว้เป็น ความลับ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒
๒. ให้ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบไต้เพียงตำแหน่งเดียวตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น
๓. ในการสมัค รสอบตามขั้น ตอนดัง กล่า ว ถือ ว่า ผู้ส มัค รเป็น ผู้ล งลายมือ ขื่อ และรับ รอง
ความถูก ต้อ งของข้อ มูล ดัง กล่า ว ตามพระราชบัญ ญัต ิ ว่า ด้ว ย ธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ทั้งนี้
๑.

หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
๔. กปน. จะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครสอบภายหลังจากดำเนินการ
สอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น ผู้มีคุณ วุฒ ิการศึกษา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัค ร ตลอดจนเป็น ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว น
ตาม พ.ร.บ. คุณ สมบัต ิม าตรฐานสำหรับ กรรมการและพนัก งานรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. ๒๔๑๘ และที่แ ก็ใ ขเพิ่ม เติม
และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๔ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓ และผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในระบบรับสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องจากผู้สมัครสอบ ห่รือผู้สมัครสอบ
ให้ข้อมูลเป็น เท็จ ไม่ถูกต้องหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนื่ง ที่ล่งทางระบบรับสมัครไม่ตรง
หรือ ไม่เป็น ไปตามประกาศรับ สมัค ร หรือ เป็น เอกสารปลอม หรือ เป็น เอกสารที่ม ิใ 'ซ่ท ี่ท างราชการออก'ให้
หรือกรณีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้น่าล่งเอกสารเพิ่มเติมแต่ผู้สมัครไม่จัดล่งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศรับสมัคร หรือ พ.ร.บ. หรือข้อบังคับ กปน. ข้างต้น กปน. จะถือ ว่าผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และการสมัครสอบของผู้นั้นเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือเข้าเป็นพนักงาน
โดย กปน. ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิในภายหลังไต้ทุกขั้นตอน และอาจจะถูก ดำเนิน คดีต ามกฎหมายต่อ ไป ทั้งนี้
ผู้สมัครสอบไม,สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าลอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา และลถานที่ลอบ
ผู้มีสิ'ทธิเข้าสอบ'ข้อเขียน คือ บุคคลภายนอกที่ไต้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ
การประปานครหลวงผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน่ และได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ กปน.
กำหนด โดย กปน. ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนตามเงื่อนไขของข้อ จ.๔ในภายหลัง
กปน. จะดำเนินการลอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะประกาศ
รายขื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้าสอบข้อ เขีย น พร้อ มทั้งรายละเอีย ดกำหนดการสอบข้อ เขีย น และสถาน ที่ส อบให้ท ราบ
ในวันพฤหัลบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ที่เว็บไซต์ httpsy/mwa.thaijobjob.com

ซ. เอกลารหลักฐานที่ต้องน่ามาแลดงในวัน ลอบข้อเขียน
- บัตรประจำตัวประขาขน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร
- บัตรเข้าสอบ ซึ่งพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ httpsy/mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันพฤหัฝ็บดีที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและสถานที่สอบ
ซ. วิธีการลอบคัดเลือก
๑.

สอบข้อเขียน มี ๓ วิชา คือ
(๑) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ๔๐ คะแนน
(๓) วิชา Personality Test (ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ใช้เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
๒ ท้ายประกาศฯ
-๕- / ๒. การสอบ....

-๕-

๒. การสอบสัม ภาษณ์ £๐ คะแนน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบ1ข้อเขียน)

ฌ .การพิจารณาบรรจุผ ู้ผ ่านการลอบคัด เลือกได้
๑. กปน. จะพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานเมื่อทราบผลการตรวจสอบ
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ คุณ วุฒ ิก ารศึก ษาจากสถาบัน การศึก ษา หลักฐานการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร และ
การตรวจสอบประวัติอาชญากรว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ และ
เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกิไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนการบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดให้เป็นพนักงาน
๒. กปน. ขอสงวนสิท ธิท ี่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือ หน่วยงานที่จะบรรจุผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกได้เป็นพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของงานและความสมัครใจของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
และหากผู้สมัครสอบไม่พึงประสงค์บรรจุตามที่ กปน. กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิการบรรจุเป็นพนักงาน
๓. กปน. จะประกาศรายขื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็น พนักงานตำแหน่งต่าง ๆ
ตามบัญ ชี ก และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดในอันดับสำรองตามบัญ ชี ข มีก ำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที,
ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ฯ และหรือมีการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเดียวกัน และขอสงวนสิทธิ
ที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสำรอง
ตามบัญชี ข จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน
๔. กปน. มีหน่วยงานซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ดังนั้น ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานหรือแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานใดแล้ว จะยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับคุณวุฒิ
การศึกษาที่ กปน. กำหนด หรือประสงค์จะขอย้ายหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงานและอยู่ในดุลยพินิจของ กปน.

ญ. อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
กปน. จะบรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน โดยได้รับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิการศึกษาของแต่ละตำแหน่งงานที่ กปน. เปิดรับสมัครตามข้อ ก. ดังนี้
๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
อัตรา ๑๗,๘๓๐ บาท
๒. ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
อัตรา ๑๖,๘๓๐ บาท
ผู้สมัครสอบจะต้องหมั่นติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกอย่างสมํ่าเสมอ หากมีข้อสงสัย
หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรุรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. เลขที่ ๔๐๐ ถนนประซาขื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๕๗๙, ๑๕๖๒, ๒๖๒๔ โทรสาร ๐ ๒๕๐๐ ๒๖๔๖
E-mail : recrusec®mwa.co.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ใอ d ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

A-ะ*รุf,

(นายกวี อารกุล)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่

fe

i

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้อ งมีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามที่ก ำหนดไว้
สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
(๔) ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเปีนบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เปีนโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
(๕/๑)ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตพ้นเพ้อนไม่สมประกอบ
(๕/๒)ไม่เคยต้องคำพิพ ากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพ ย์สิน ตกเป็น ของแผ่น ดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง
ทบวง กรม หรือ ทบวงการเมือ งซึ่งมีฐ านะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาขิกสภาท้องถิ่น
หรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

-๒- / ข้อบังคับ....

-๒ -

ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ©©๔ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๖ พนักงานนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้อีกด้วย
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตพื่นเพิอน ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
(๓) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงออกจากราชการ ออกจากงาน หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ
ถูกพักงาน ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อนจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๖) มีพื้นความรู้หรือคุณวุฒิเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ สำหรับตำแหน่งนั้นๆ
ข้อ ๑๕ พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องสนับสบุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ้ใจ
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้อ าศัยหรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยอำนาจหน้าที่ข องตน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยฃน่ให้แก'ตนเองหรือผู้อื่น
(๓) ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่ด ้วยความอุต สาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรัก ษาประโยชน์ของการประปานครหลวง
และต้องไม,ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
(๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการและการประปานครหลวง
(๕) ต้องรักษาความลับชองราชการและการประปานครหลวง
(๖) ต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง ของผู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง สั่ง ในหน้า ที่โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติชองราชการหรือการประปานครหลวง โดยไม่ขัดหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือการประปานครหลวง หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ชองทางราชการหรือการประปานครหลวง จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อ ได้เสนอความเห็น แล้ว ถ้าผู้บ ังคับ บัญ ชายืน ยัน ให้ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่งเดิม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๗) ต้อ งปฏิบ ัต ิง านโดยมิใ ห้เป็น การกระทำการข้า มผู้บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ตน เว้น แต่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชา
เหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
(๘) ต้อ งไม่ร ายงานเท็จ ต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา การรายงานโดยปกปีด ข้อ เท็จ จริง ซึ่ง ควรต้อ งแจ้ง ให้ท ราบ
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ
(๙) ต้องอุทิศเวลาให้แก่งาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้
(๑๐) ต้อ งสุภ าพเรีย บร้อ ย รัก ษาความสามัค คี และไม่ก ระทำการอย่า งใดที่เป็น การกลั่น แกล้ง กัน
และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน
(๑๑) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาซนผู้ติดต่องานเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตนโดยมิซักข้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมื่น เหยียดหยาม กดชี่หรือข่มเหง
ประซาขนผู้ติดต่องาน
(๑๒) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
-๓- / ข้อบังคับ...

- ๓ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมจองผู้ว่าการ
และพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ผู้ว่าการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
๙ ประการ ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาซนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลลัมฤทธิ๋ฃองงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

มาตรฐานจริยธรรมองค์กร
ข้อ ๖ ผู้ว่าการและพนักงานต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ข้อ ๗ ผู้วา่ การและพนักงาบต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ และในการเป็นพลเมืองดีอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๘ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง
ข้อ ๙ ผู้ว่าการและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิชองตำแหน่งหน้าที่
ข้อ ๑0 ผู้ว ่าการและพนัก งานต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่อ ย่า งเต็ม กำลัง ความสามารถด้ว ยความเสีย สละ ทุ่มเท
สติบิญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และการประปานครหลวง
ข้อ ๑๑ ผู้ว ่าการและพนัก งานต้อ งมุ่ง แก้บ ิญ หาความเดือ ดร้อ นของผู้ใ ข้น ํ้า ฃองการประปานครหลวง
ด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็ว
ข้อ ๑๒ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบิตตามหลักจรรยาวิชาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ ผู้ว่าการและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๔ ผู้ว่าการและพนักงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซื่งกันและกันในทางที่ชอบ

เอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ไ£3^ ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาข้อสอบและวิชา สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพี่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ
ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2564
วิชาที่สอบ

ขอบเขตข้อสอบ

วิชาความรู้ความลามารถทั่วไปและสารสนเทศ

1. ความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผ ลและการคิดเชิงระบบ

(สำหรับผู้เข้าสอบกลุ่ม'ปริญญาทุกตำแหน่ง)

2. ความร้ความสามารถทางด้านตัวเลข

(ข้อสอบปรนัย)

3. ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยและการสรุป ความ
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ทักษะ ความเช้าใจ และการ,ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
6. ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับ กปบ. เศรษฐกิจและสังคม
7. จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชา Personality Test

ค่านิยม กปน. (Q water )

(สำหรับผู้เข้าสอบบรรจุเป็นพนักงาบทุกตำแหน่ง)
(ข้อสอบปรนัย)

1. มุ่งมั่น
2. พัฒนาตบ
3. พัฒ นางาบ
4. บริการสังคม
5. ด้วยความโปร่งใส
6. ใสใจคุณภาพ
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Q uotient : EQ)
8. การสื่อสาร

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวิศวกร

1. C oncrete Technology

(สาขาวิชาโยธา)

2. ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Machanics)

(ข้อสอบปรนัย)

3. Hydraulic
3.1 หลักการไหลของของไหล
3.2 การไหลของของไหลภายในท่อ
3.3 การวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อ
4. W ater Supply
- กรรมวิธีการผลิตนํ้าประปา
5. Structure Analysis and Reinforced C oncrete Design
6. Project M anagem ent
7. เทคโนโลยี BIM
8. จรรยาบรรณในวิชาชีพ

(ให้ผู้เข้าลอบนำเครื่องคำนวณมาด้วย ยกเว้นเครื่องคำนวณชนิดตั้งโปรแกรมได้
ห้ามนำเข้าห้องลอบ)

เอกสารแนบ 2 ท้ายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ^ ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาข้อสอบและวิชา สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ
ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2564
ขอบเขตข้อสอบ

วิชาที่สอบ
วิชาเฉพาะตำแหน่งวิศวกร

1. หลักการพื้นฐาบของกลศาสตร์ของไหล

(สาขาวิชาเครื่องกล)

2. หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมด้วยลมและระบบท่อ

(ข้อสอบปรนัย)

3. เครื่องสูบบํ้าและการใช้งาบ
4. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่าง ๆ
5. ความปลอดภัยใบการทำงาน
6. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)
7. การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
8. การศึก ษา วิเคราะห์ และประเมินความเป็นใปใด้ของโครงการ (Feasibility study)
9. จรรยาบรรณใบวิชาชีพ

(ให้ผู้เข้าสอบน่าเครื่องคำนวณมาด้วย ยกเว้นเครื่องคำนวณชนิดดั้งโปรแกรมได้
ห้ามนำเข้าห้องสอบ)
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนิติกร
(ข้อสอบอัตนัย)

1. กฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
1.1 นิติกรรม - สัญญา
1.2 ละเมิด
1.3 จ้างแรงงาน, จ้างทำของ
1.4 หนี้
1.5 เบี้ยปรับ
1.6 ตัวแทบ
1.7 ทรัพย์ลิบ (ภาระจำยอม และสิทธิครอบครอง)
1.8 ประกับภัย
2. กฎหมายแรงงาบ
3. กฎหมายปกครอง
4. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. การร่างคำฟ้อง คำให้การในคดีแพ่ง/คดีปกครอง
6. กฎหมายที่ดิน
7. ภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย (English for Lawyer)
8. จรรยาบรรณใบวิชาชีพ

