ขอปฏิบัติในการรายงานตัวสําหรับพนักงานบรรจุใหม
(แนบทายประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

ก. เอกสารที่ใชประกอบการรายงานตัว
1. เอกสารขอมูลประวัติพนักงานที่กรอกขอมูลครบถวนแลว เอกสารคํารับรองจากผูรับรองพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ / พนักงานของรัฐของผูรับรอง หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีผูรับรองเป/นบุคคลทั่วไปที่มี
หลักฐานดีซึ่งการประปานครหลวงเชื่อถือ)
2. บัตรประจําตัวประชาชนตนเอง
3. ทะเบียนบานตนเอง และสําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา คู7สมรส บุตร (กรณีมีการเปลี่ยนคําหนานาม / ชื่อตัว /
ชื่อสกุล ของตนเองและบุคคลในครอบครัว ใหแนบสําเนาเอกสารการเปลี่ย นคํา หนานาม / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
และปรับปรุงทะเบียนบานใหเรียบรอย)
4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร (ตองสําเร็จการศึกษาภายในวันที่
30 เมษายน 2556 และถามีฉบับภาษาไทยใหนําฉบับภาษาไทยมายื่น กรณีที่ยังไม7ไดรับปริญญาใหใชหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาและใหนําใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง)
- กรณีไดรับ การบรรจุคุณ วุฒิป ริญ ญาโท ใหแนบระเบีย นแสดงผลการศึกษาและปริญ ญาบัต ร ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท
5. ใบอนุญาตเป/นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาขาเดียวกันกับสาขาที่สมัคร (เฉพาะผูสมัคร
ตําแหน7งวิศวกร ซึ่งมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่กําหนดใหมีใบ ก.ว.)
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปLตยกรรมควบคุม สาขาสถาปLตยกรรมหลัก (เฉพาะผูสมัครตําแหน7งสถาปนิก)
7. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ในวันยื่นสมัครสอบ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะตองมีอายุไม7เกิน
2 ปOนับจากวันที่ทดสอบ) ดังนี้
- TOEIC ไม7นอยกว7า 500 คะแนน หรือ
- TOEFLแบบ Paper Based Test (PBT) ไม7นอยกว7า 477 คะแนน หรือ
- TOEFLแบบ Internet Based Test (IBT) ไม7นอยกว7า 53 คะแนน หรือ
- IELTS ไม7นอยกว7า 4.5 คะแนน
8. เอกสารแสดงว7าพนภาระการเกณฑ]ทหาร (กรณีเพศชาย)
- กรณี สด.8 ใหถ7ายเอกสารใบสําคัญทั้งดานหนาและดานหลัง
- กรณี สด.43 ใหถ7ายเอกสารใบรับรองฯ ทั้งดานหนาและดานหลัง
9. กรณีพนักงานจดทะเบียนสมรส ใหแนบเอกสารเพิ่มดังต7อไปนี้
- สําเนาใบสําคัญการสมรส
- สําเนาใบทะเบียนการสมรส (ถาไม7มี สามารถขอคัดไดที่สํานักงานเขต / ที่ว7าการอําเภอ)
10. กรณีพนักงานจดทะเบียนหย7า ใหแนบเอกสารเพิ่มดังต7อไปนี้
- สําเนาใบสําคัญการหย7า
- สําเนาใบทะเบียนการหย7า (ถาไม7มี สามารถขอคัดไดที่สํานักงานเขต / ที่ว7าการอําเภอ)

2./-

-211.กรณีมีบุตร ใหแนบเอกสารเพิ่มดังต7อไปนี้
- สําเนาสูติบัตรบุตร
- สําเนาใบรับรองบุตร (กรณีที่พนักงานไม7ไดจดทะเบียนสมรส)
12. ใบรับรองแพทย] (ไม7เป/นโรคติดต7อรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด7นชัดหรือรุนแรงและเป/นอุปสรรค
ต7อการปฏิบัติงานในหนาที่) และผลการเอกซเรย]ปอดจากโรงพยาบาลหรือคลินิกซึ่งเอกซเรย]มาแลวไม7เกิน 1 ปO
(ไม7ตองนําแผ7นฟbล]มเอกซเรย]ปอดมา)
13. สําเนาหนาแรกบัญชีเงินฝากออมทรัพย] ธนาคารกรุงไทย / กรุงเทพ / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย] สาขาในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะธนาคารกรุงไทยไม7คิดค7าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนเขาบัญชี) หากท7านไม7มี
บัญชีเงินฝาก สามารถเปbดบัญชีไดที่ธนาคารกรุงไทย สาขาการประปานครหลวง สํานักงานใหญ7
14. รูปถ7ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถ7ายมาแลวไม7เกิน 6 เดือน เขียนชื่อหลังรูปทุกรูป)
หมายเหตุ เอกสารลําดับที่ 2 - 13 ใหนําตนฉบับมาแสดง พรอมถายสําเนาลงกระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด
(เฉพาะ สด.43 จํานวน 2 ชุด) ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือชื่อกํากับ
ข. การรายงานตัว ใหผูผ7านการสอบคัดเลือกไดไปรับหนังสือส7งตัวเพื่อตรวจสอบประวัติและพิมพ]ลายนิ้วมือ และนํา
เอกสารที่ใชประกอบการรายงานตัวในขอ ก. ไปรายงานตัว ระหวางวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่สวนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ4ายบริหารทรัพยากรบุค คล ชั้น 5 อาคารสํา นักงานใหญ7
การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ7งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สําหรับการตรวจสอบประวัติและพิมพ]ลายนิ้วมือ มีการจัดเก็บค7าธรรมเนียม รายละ 100 บาท ตามประกาศ
สํานักงานตํารวจแห7งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค7าธรรมเนียมการขอสําเนาขอมูลข7าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม
ค. การตอนรับพนักงานบรรจุใหม ใหผูผ7านการสอบคัดเลือกไดมาเขารับฟLงการบรรยาย ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ตึกอํานวยการ ฝ4ายโรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง เลขที่
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ7งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยมีเนื้อหาดังนี้
- เรียนรูเกี่ยวกับภาพรวมของการประปานครหลวง สิทธิและสวัสดิการที่ควรทราบ แนะนําหน7วยงานที่เกี่ยวของ
- สมัครกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพพนั กงานการประปานครหลวงซึ่งจดทะเบียนแลว (ผูผ7 านการสอบคั ดเลือกได
ตองสมัครทุกคน สามารถระบุผูรับผลประโยชน]ไดสูงสุด 6 ราย) / สมัครการฌาปนกิจสงเคราะห] การประปานครหลวง
(ภาคสมัครใจ มีค7าสมัครสมาชิก 40 บาท สามารถระบุผูรับผลประโยชน]ไดสูงสุด 3 ราย) โดยใหนําสําเนาบัตรประชาชน
หรือทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน;พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวย (สําเนา 1 ชุดต7อ 1 ผูรับผลประโยชน])
หากมีขอสงสัยหรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต7อเจาหนาที่ส7วนสรรหาและบรรจุแต7งตั้ง
กองบริหารงานบุคคล ฝgายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสํานักงานใหญ7 การประปานครหลวง เลขที่ 400
ถนนประชาชื่น แขวงทุ7งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท] 0 2504 0123 ต7อ 1562, 1578, 1579, 1649, 1686
อนึ่ง ผูที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการรายงานตัว หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือวา
เป?นผูขาดคุณสมบัติในการเป?นพนักงาน และการประปานครหลวงจะสั่งใหออกจากงานทันที พรอมทั้งจะพิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

ข้ อมูลประวัตพิ นักงาน

รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ7ว

Personnel Information Revision
ตําแหน่ ง (Position)

เลขประจําตัวพนักงาน

วันเริมงาน

ข้ อมูลบุคคล (Personal Data)
ชือ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

ระบุยศ (ถ้ามี)

Name/Surname (Mr./Mrs./Miss)

Specify : Title

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

เลขทีบัตรประชาชน

เชื7อชาติ

สถานทีเกิด

ตําหนิ

ปี

เดือน ส่วนสูง

ซม.

สัญชาติ

นํ7าหนัก

กก.

ศาสนา
หมู่โลหิ ต

ทีอยูป่ ัจจุบนั ..........................................เลขที.................หมู่ที................ซอย ......................................... ถนน ................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์...................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน.......................... เลขที.................หมู่ที................ซอย ......................................... ถนน ................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์...................
E- mail Address
โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพการสมรส

โสด

สมรส

หม้าย

หย่า

อุปสมบท/ประกอบพิธีฮจั ย์

ยัง

แล้ว กรณี อุปสมบท ณ วัด .......................................... จังหวัด...................... พ.ศ. .........

เอกสารทางทหาร

สด.8 (ทหาร, รักษาดินแดน)

ใบประกอบวิชาชีพ

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สด.43 (เกณฑ์ทหาร)

อืนๆ ...................................

ใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ

อืน ๆ .................................

ประวัตคิ รอบครัว (Family Particulars)
บิดา ชือ/นามสกุล
อาชีพ

ทีทํางาน

สัญชาติ

มารดา ชือ/นามสกุล
ทีทํางาน

สัญชาติ

คู่สมรส ชือ/นามสกุล

เชื7อชาติ

นามสกุลก่อนสมรส

วัน/เดือน/ปี เกิด

อาชีพ
เชื7อชาติ

ทีทํางาน
สถานทีจดทะเบียนสมรส

เมือวันที

บุตร ชือ/นามสกุล 1.(ด.ช./ด.ญ.)

วัน/เดือน/ปี เกิด

สถานศึกษา

บุตร ชือ/นามสกุล 2.(ด.ช./ด.ญ.)

วัน/เดือน/ปี เกิด

สถานศึกษา
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ถึงแก่กรรม

เชื7อชาติ
ยังมีชีวติ อยู่

วัน/เดือน/ปี เกิด

อาชีพ

สัญชาติ

ยังมีชีวติ อยู่

วัน/เดือน/ปี เกิด

ถึงแก่กรรม

ประวัตกิ ารศึกษา (Educational Background)
ระดับการศึกษา
ชือประกาศนียบัตร
ปี เข้าศึกษา จํานวนปี
สถานทีศึกษา
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ทีศึกษา
(Educational Level)
หรื อปริ ญญาทีได้รับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวท.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อืนๆ
ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ หรื อวุฒิพิเศษ
กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา
ประวัตกิ ารทํางาน (Employment History)
โปรดเรี ยงลําดับจากปั จจุบนั ไปหาอดีต
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ตําแหน่ง/
เงินเดือน
สถานทีทํางาน
ลักษณะงานในหน้าที เดือนสุดท้าย
เริ ม
สิ7นสุด

สาขาวิชา

เกรดเฉลีย

เหตุผลทีออก

ชือผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างปั จจุบนั ..................................................................................โทรศัพท์ .............................................................
บุคคลอ้ างอิง (Reference)
ระบุชือบุคคลอ้างอิงทีทราบประวัติ คุณวุฒิ ความเหมาะสม และอุปนิสยั ของท่าน 3 ท่าน
(ควรเป็ นบุคคลทีมีวยั วุฒิ คุณวุฒิ หรื อตําแหน่งหน้าทีทีเหมาะสมน่าเชือถือ)
ชือ/สกุล
ตําแหน่ง
สถานทีทํางาน
เกียวข้องเป็ น
โทรศัพท์

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities)
ความรู ้ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุความสามารถในการใช้งาน โดยเติมคําว่า พอใช้, ดี หรื อดีมาก ในช่องว่าง)
ภาษาอังกฤษ
พูด _________ อ่าน _________ เขียน _________
ภาษา........................... พูด _________ อ่าน _________ เขียน _________
ภาษา........................... พูด _________ อ่าน _________ เขียน _________
คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL(PBT), TOEFL(IBT), IELTS คะแนน __________
วันทีทดสอบ _________
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุโปรแกรมสําเร็จรู ป ภาษา ระบบ และความสามารถในการใช้งาน)
1. .................................................................... พอใช้
ดี
ดีมาก
2. .................................................................... พอใช้
ดี
ดีมาก
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3. ....................................................................
4. ....................................................................

พอใช้
พอใช้

ดี
ดี

ดีมาก
ดีมาก

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย (Convicted on a criminal charge)
ท่านเคยต้องคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลให้ลงโทษอย่างไรหรื อไม่
ไม่เคย
เคย มีความผิดฐาน.................................................................... กําหนดโทษจําคุก ............ ปี ............เดือน........... วัน
ความสนใจและการเป็ นสมาชิก (Interest and Membership)
โปรดระบุกีฬาทีท่านเล่นเป็ นประจํา ................................................................................................................................................................
โปรดระบุงานอดิเรกทีท่านมักทํายามว่าง ........................................................................................................................................................
ท่านเป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิก กรรมการสถาบัน สมาคม สโมสร บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วน บ้างหรื อไม่
เป็ นอยู่
เคยเป็ น 1) ......................................................... ตําแหน่ง...........................................................................................
เป็ นอยู่
เคยเป็ น 2) ......................................................... ตําแหน่ง...........................................................................................
เป็ นอยู่
เคยเป็ น 3) ......................................................... ตําแหน่ง...........................................................................................
โปรดระบุชือพนักงานการประปานครหลวงทีท่ านรู้ จกั คุ้นเคย (Internal Reference)
ชือ/นามสกุล

เกียวข้องเป็ น

ตําแหน่ง

ส่วน

กอง

ฝ่ าย / สาขา

โปรดระบุชือผู้ใกล้ ชิดสนิทสนมทีสามารถติดต่อได้ ในกรณีเร่ งด่ วน (Emergency Contact)
ชือ/นามสกุล
ความสัมพันธ์

ทีอยู่
ทีทํางาน

โทร.(บ้าน)
โทร.(มือถือ)

คํารับรอง (Certification)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับการประปานครหลวง เกียวกับการบรรจุ การแต่งตั7ง และการถอดถอนพนักงาน
2) จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบี ยบ และคําสังการประปานครหลวงทีใช้บงั คับอยู่แล้ว หรื อทีจะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้า
โดยเคร่ งครัด และยินยอมรับการแต่งตั7ง โยกย้ายไปดํารงตําแหน่งหรื อหน้าทีในหน่วยงานใด ๆ ตามทีการประปานครหลวงเห็นสมควร
3) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครของการประปานครหลวงทุกประการ และหากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า
ไม่เป็ นความจริ งตามแจ้งไว้น7 ี ข้าพเจ้ายินยอมให้การประปานครหลวงสังให้ขา้ พเจ้าพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน เนืองจากขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 36(7) ของข้อบังคับ การประปานครหลวง ฉบับที 115 ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2543
(ลงลายมือชือ) .................................................................. เจ้าของประวัติ
(...................................................................)
วันที ......................................................................
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คํารับรอง
เขียนที.........................................................................
วันที............. เดือน........................................ พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า............................................................................................................... อายุ ..........................................................
ขณะนี7มีอาชีพ .............................................. ตําแหน่ง ......................................... สังกัด ...................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน ........................................ ขณะนี7รับเงินเดือน ......................... บาท ทีอยูป่ ั จจุบนั ................................................................
หมู่ที .......... ซอย........................................... ถนน ............................................... แขวง/ตําบล .........................................................................
เขต/อําเภอ .................................................... จังหวัด ............................................ โทรศัพท์ .............................................................................
ขอให้คาํ รับรองไว้ต่อการประปานครหลวง ดังต่อไปนี7
1. ข้อความที นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................. ผูส้ มัคร
ได้เสนอไว้ขา้ งต้นนั7น ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่ ............................................................................
2. ผูส้ มัคร เป็ น
ผูเ้ คยอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของข้าพเจ้ามาเป็ นเวลา .................................................. ปี
ผูซ้ ึงข้าพเจ้ารู ้จกั คุน้ เคยมาเป็ นเวลา .................................................................... ปี
ญาติของข้าพเจ้าโดยเกียวข้องเป็ น .............................................................................................
3. ผูส้ มัคร
มีความประพฤติ .........................................................................................................................................................................................
บกพร่ องในศีลธรรมอันดีหรื อไม่ ..................... ถ้าบกพร่ อง เป็ นอย่างไร ..................................................................................................
มีความซือสัตย์สุจริ ตเพียงใด ......................................................................................................................................................................
มีหนี7สินล้นพ้นตัวหรื อไม่ ..........................................................................................................................................................................
เคยถูกลงโทษจําคุกหรื อไม่ .............. ถ้าเคย ฐานความผิดใด .....................................................................................................................
อยูใ่ นระหว่างพักงานหรื อไม่ ........... ถ้าเคย จากหน่วยงานใด ....................................................................................................................
เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรื อไม่ ........ ถ้าเคย จากหน่วยงานใด ...................................................................................................
เกียวกับการพนัน
เล่นเป็ นประจํา
เล่นเป็ นครั7งคราว
ไม่เล่นเลย
เกียวกับสุรา
ดืมเป็ นประจํา
ดืมเป็ นครั7งคราว
ไม่ดืมเลย
เกียวกับยาเสพติดให้โทษ
เสพเป็ นประจํา
เสพเป็ นครั7งคราว
ไม่เสพเลย
(ลงลายมือชือ) .................................................... ผูร้ ับรอง
(........................................................)
คําชีSแจง
1. ผูร้ ั บรองต้องเป็ นข้าราชการ พนักงานองค์การของรั ฐ โดยดํารงตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าหัวหน้าแผนกหรื อเที ยบเท่ า (หากผูร้ ั บรอง
เป็ นพนักงาน กปน. ต้องดํารงตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าหัวหน้าส่ วนหรื อเทียบเท่า) หรื อเป็ นผูม้ ีหลักฐานดีซึงการประปานครหลวงเชือถือ
ทั7งนี7 ผูร้ ับรองต้องไม่เป็ นบิดาหรื อมารดาของผูส้ มัคร
2. เอกสารแนบประกอบคํารับรอง : สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐหรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(กรณี บุคคลทัวไป) ของผูร้ ับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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