
                                                                

 
ประกาศการประปานครหลวง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
--------------------------------------- 

   การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เ พื่อบรรจุเป็นพนักงานต าแหน่งต่าง  ๆ ในปีงบประมาณ 2555 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

 ก. ต าแหน่งและคุณวุฒิ 
1. วิศวกร จ านวน 32 อัตรา  

 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ า เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด 
(Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์  และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(ใบ ก.ว.) ส าหรับสาขาวิชาที่ก าหนดให้มีใบ ก.ว. 

2. นักคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ 
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ 
 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  3.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา  
  4.  นักวิชาการการเงินการคลัง จ านวน 5 อัตรา   
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร  
หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง  (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  5.  นักบัญชี จ านวน 13 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี 
  6.  นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 22 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา 
  7.  นักบริหารงานพัสดุ จ านวน 3 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา 
  8.  นักบริหารงานรายได้ จ านวน 6 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา 
  9.  นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)  
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  10. นักประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน   
การประชาสัมพันธ์ 
  11. นิติกร จ านวน 4 อัตรา 
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย  
  12. นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีส ารอง)  
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ก าหนดส าหรับแต่ละต าแหน่งในข้อ ก. 
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 3. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปน.  ฉบับที่ 115 ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
  4. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)  

 ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบข้อเขียน 
   1. ใบสมัครที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ ซึ่งพิมพ์ได้จาก Internet ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่น าหลักฐาน
มาให้ครบถ้วนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ง. เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนเมื่อผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว 
1. ใบสมัครที่ระบุเลขประจ าตัวสอบ 

  2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และใบปริญญาบัตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญา และให้น าใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง)    
  3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 
กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 
  4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  5. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) เฉพาะผู้สมัครต าแหน่ง 
ซึ่งมีคุณวุฒใินสาขาวิชาที่ก าหนดให้มีใบ ก.ว. (กรณีท่ียังไม่ได้รับใบ ก.ว. อนุโลมให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินขอมีใบ ก.ว. 
แทนได้ และจะต้องน า ใบ ก.ว. มายื่นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ กปน. ได้มีค าสั่งบรรจุบุคคลที่สอบ
คัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน) 
  6. ส าเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร 
  7. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) หนังสือส าคัญแสดง 
การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
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  ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนได้ตั้งแต่
วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5  อาคารส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง  

  จ.  อัตราเงินเดือนเม่ือได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน 
       1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี อัตรา 11,350 บาท 
 2. ปริญญาตรีคุณวุฒิอื่น ๆ หลักสูตร 4 ปี อัตรา 10,740 บาท (ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.บ.) 
  3. ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื ่อง จากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง  (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาทุกคุณวุฒิ อัตรา 10,150 บาท 
    4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 14,160 บาท                                                              
    5. ปริญญาโท คุณวุฒิอ่ืน ๆ อัตรา 13,410 บาท (ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.ม.)                                                             

 ฉ. วิธีการสอบคัดเลือก 
       1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ.- 
   1) วิชาเฉพาะต าแหน่ง  100 คะแนน  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
   2) ภาษาอังกฤษ                  100 คะแนน  ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
   3) ความรู้ความสามารถทั่วไป   100 คะแนน  ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง  
                                   และสารสนเทศ 
 2. การประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
(เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน) 

                      ช. วิธีการสมัครสอบ   
  1. เปิดรับสมัครทาง  Internet  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554  ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555   
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้.- 

             1) เข้าไปที่ เ ว็บไซต์ http://www.mwa.co.th  หัวข้อ “รับสมัคร” หรือ
http://job.mwa.co.th 
 2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 
ระบบจะออกเลขที่ช าระเงินและแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
  3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษ
ขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File )  ลงในสื่อ
บันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพ่ือพิมพ์ในภายหลังโดยสามารถเลือกวิธีช าระเงิน
ตามข้อ ช.3 
  4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร 
เพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ที่ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนต าแหน่งที่ ได้กรอกไว้ครั้ งแรกในใบสมัครสอบ  
  5) ตั้ งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์  2555 เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันสอบ ให้ผู้สมัคร
เข้าไปที่ http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัคร
ที่ระบุเลขประจ าตัวสอบแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน 
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  6)  ให ้ผู ้สม ัครทุกท่านส่งจดหมายแนบส า เนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) และปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง วงเล็บมุมซองด้านบนขวา เขียนเลขประจ าตัว
ผู้สมัครสอบและต าแหน่งที่สมัคร ส่งมาที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555  

 2. ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท ประกอบด้วย 
  1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน 270 บาท  

2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet จ านวน 30 บาท  
   (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 

เม่ือสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ ช.3 แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3. วิธีการช าระเงิน  ด าเนินการได้ดังนี้ . -  
    น าแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามข้อ ช.1 3 ) 

ไปช าระเงินค่าสมัครสอบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 
11 มกราคม 2555 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว  

 ซ. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
  1. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและผู้สมัครสอบต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องจาก
ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร การประปานครหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้ 

 2. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้  
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

                            ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  

  ฌ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดซึ่งได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดก าหนดการสอบให้ทราบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2555 ที่ เว็บไซต์  http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th  หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ”  
ทั้งนี้ จะก าหนดการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ญ. การพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้   
                          การประปานครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามบัญชี ก. และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับส ารองตามบัญชี ข.  มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาทยอยบรรจุตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่ผูกพันว่าผู ้ที ่ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้ในอันดับส ารองตามบัญชี ข. จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทุกคน  

 หากมีข้อสงสัยหรือต ้องการทราบรายละเอียด เ พิ ่ม เต ิม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่  
ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารส านักงานใหญ่ 
การประปานครหลวง เลขที่  400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุง เทพฯ 10210 
โทร.0 2504 0179 หรือ 0 2504 0123 ต่อ  562, 578, 579, 649, 686 (โทรสาร 0 2504 0179,  
0 2504 0072)  E-mail : recrusec@mwa.co.th  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ  ณ  วันที่   28   ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 

 
 

                                                                  (นายเจริญ  ภัสระ) 
                                                                ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
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