ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ
ฝ่ายบํารุงรักษา
---------------------------------------การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบ
คัดเลือกเป็ น พนักงานตํา แหน่ ง วิ ศ วกร ระดั บ 4 กองไฟฟ้า เครื่ องกลและยานพาหนะ ฝ่ า ยบํ า รุ ง รั ก ษา
(วศ.4 กฟย.ฝบร.) จํานวน 1 อัตรา โดยผู้สมั ครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบั ญ ญัติ คุ ณ สมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- สําเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- มีใ บอนุญ าตเป็ นผู้ประกอบวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
แขนงไฟฟ้ากําลัง ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์)
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่ วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบก และต้องไม่หมดอายุ
ในวันสมัคร
- ผู้ส มัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แ สดงว่าไม่ต้องเข้ ารั บ
ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
ความสามารถที่กําหนดในการรับสมัครตําแหน่ง วศ.4 สายงานบํารุงรักษา (ไฟฟ้า
เครื่องกลและยานพาหนะ)
- สามารถนําความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน และมี
ความเชีย่ วชาญในการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
- มีความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างได้ด้วยตนเอง
- มีค วามเชี่ย วชาญในงานซ่ อ มบํ า รุ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาในงานที่เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจน
การจัดทําแผนงานตรวจสอบเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาในงาน
- สามารถควบคุม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและปรับแผน
ตามสถานการณ์ได้

-22. หลักฐานในการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
- สําเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากําลัง ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์)
- สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบก ที่ไม่หมดอายุในวันสมัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (สําหรับผู้สมัครเพศชาย)
สําเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคําว่า “รับรองสําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทุกหน้า
3. การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่
25 ตุลาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
(1) เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน” “สมัครงานทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต”
(2) ลงทะเบียนผูส้ มัครงาน (ลงทะเบียนครัง้ เดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
และนําข้อมูลไปใช้สมัครตําแหน่งอื่นๆ ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ทีก่ ําหนด และเมือ่ ดําเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พมิ พ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบ
ฟอร์มการชําระเงิน นําไปชําระเงินตามข้อ 3.2
3.2 วิธีการชําระเงินในการสมัคร
ผู้ส มัค รจะต้องเสียค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รจํา นวน 100 บาท โดยชํ า ระผ่า น
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินที่ ระบบออกให้ไปชําระเงิน
ทีธ่ นาคารดังกล่าวได้ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม
2555 ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราการเรียกเก็บ
ของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐาน
การชําระเงินให้ กทพ. ตามขัน้ ตอนในข้อ 3.3 (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชําระเงิน และเก็บไว้
กับตนเองด้วย)

-33.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
ผูส้ มัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2. เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน
ตามข้ อ 3.1(3) (ซึ่ ง ติ ด รู ป ถ่ า ยและลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ ส มั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ) และหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น ที่
ธนาคารออกให้ ต ามข้ อ 3.2 ทางไปรษณี ย์ โ ดยวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น หรือ EMS ไปทีแ่ ผนกสรรหาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุ งเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
(พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทําการไปรษณีย์) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ไว้ด้วย เพือ่ ตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
หมายเหตุ การส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วในวั น สุ ด ท้ า ย หากส่ ง ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย์
สาขาย่อย หรือไปรษณีย์เอกชน ที่ทําการดังกล่าวอาจส่งเอกสารให้ท่านและประทับตราวันที่ส่งในวันทําการ
ถัดไปซึ่งจะทําให้พ้นระยะเวลาที่ กทพ. กําหนดให้ส่งเอกสาร
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เช่น วุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร หรือชําระเงินค่าสมัคร/ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครช้าเกินกว่า
กําหนด เป็นต้น อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นโมฆะสําหรับผูน้ น้ั และ กทพ. จะไม่คนื ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
กทพ. จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ กําหนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น
ในวั น พุ ธ ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2555 ทางเว็ บ ไซต์ www.exat.co.th และที่ ป้ า ยติ ด ประกาศหน้ า ห้ อ ง
กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 กทพ. จตุจักร
ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติการเป็นพนักงานตําแหน่ง
วิศวกร ระดับ 4 ทีม่ กี ารชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครพร้อมหลักฐาน
ในการสมัครครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในประกาศรับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555
(นางสาวภาวินี ศิระยุทธโยธิน)
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

คู่มือแนะนําการสอบคัดเลือกพนักงาน
ตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4
กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

การสอบคัดเลือกพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4
กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา
---------------------------------------------การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย (กทพ.) มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบ
คัด เลือ กเป็ น พนั ก งานตํ า แหน่ ง วิ ศ วกร ระดั บ 4 กองไฟฟ้ า เครื่ อ งกลและยานพาหนะ ฝ่ า ยบํ า รุ ง รั ก ษา
(วศ.4 กฟย.ฝบร.) จํา นวน 1 อั ตรา โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้มีสทิ ธิสมัคร
- สําเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม (กว.) สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
แขนงไฟฟ้ากําลัง ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์)
- มีใ บอนุญ าตขั บรถยนต์ส่วนบุคคลของกรมการขนส่ง ทางบก และต้ อ งไม่ห มดอายุ
ในวันสมัคร
- ผู้ส มั ค รเพศชายต้อ งผ่า นการเกณฑ์ ท หาร หรื อมี หลั กฐานที่ แ สดงว่ า ไม่ ต้ อ งเข้ า รั บ
ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
ความสามารถทีก่ าํ หนดในการรับสมัครตําแหน่ง วศ.4 สายงานบํารุงรักษา (ไฟฟ้า
เครือ่ งกลและยานพาหนะ)
- สามารถนําความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน และมี
ความเชีย่ วชาญในการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้
- มีความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาจากการใช้อปุ กรณ์ เครื่องมือในงานช่างได้ด้วยตนเอง
- มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานซ่ อ มบํ า รุ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาในงานที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจน
การจัดทําแผนงานตรวจสอบเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาในงาน
- สามารถควบคุม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและปรับแผน
ตามสถานการณ์ได้

-22. หลักฐานในการสมัคร
- รู ปถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมหมวกและไม่ ใส่ แว่ นตาดํา ขนาด 1 นิ้ วครึ่ ง ซึ่ งถ่ ายมาแล้ ว
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
- สําเนาวุฒกิ ารศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากําลัง ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์)
- สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์สว่ นบุคคลของกรมการขนส่งทางบก ที่ไม่หมดอายุในวันสมัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (สําหรับผูส้ มัครเพศชาย)
สําเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคําว่า “รับรองสําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กํากับไว้ทกุ หน้า
3. การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่
25 ตุลาคม 2555 ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
3.1 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
(1) เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน” “สมัครงานทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต”
(2) ลงทะเบียนผูส้ มัค รงาน (ลงทะเบีย นครัง้ เดีย วสามารถแก้ไ ข/ปรับ ปรุงข้อมูล
และนําข้อมูลไปใช้สมัครตําแหน่งอื่นๆ ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนด และเมื่อดําเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรีย บร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและ
แบบฟอร์มการชําระเงิน นําไปชําระเงินตามข้อ 3.2
3.2 วิธีการชําระเงินในการสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 100 บาท โดยชําระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอร์ มการชําระเงินที่ ระบบออกให้ไปชําระเงิ น ทีธ่ นาคาร
ดังกล่าว ได้ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
ภายในเวลาทํ า การของธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราการเรียกเก็บของ
แต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชําระเงินทีธ่ นาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐานการ
ชําระเงินให้ กทพ. ตามขัน้ ตอนในข้อ 3.3 (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชําระเงิน และเก็บไว้กับ
ตนเองด้วย)

-33.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
ผูส้ มัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2. เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน
ตามข้ อ 3.1(3) (ซึ่ ง ติ ด รู ป ถ่ า ยและลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ ส มั ค รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ) และหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น ที่
ธนาคารออกให้ ต ามข้ อ 3.2 ทางไปรษณี ย์ โ ดยวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น หรือ EMS ไปทีแ่ ผนกสรรหาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุ ง เทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
(พิจารณาจากวันประทับตราของทีท่ ําการไปรษณีย)์ ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย
เพือ่ ตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
หมายเหตุ การส่งเอกสารดังกล่าวในวันสุดท้าย หากส่งที่ที่ทําการไปรษณีย์สาขาย่อย
หรื อ ไปรษณี ย์ เ อกชน ที่ ทํา การดั ง กล่ า วอาจส่ ง เอกสารให้ ท่ า นและประทั บ ตราวั น ที่ ส่ ง ในวั น ทํ า การถั ด ไป
ซึ่งจะทําให้พ้นระยะเวลาที่ กทพ. กําหนดให้ส่งเอกสาร
3.4 เงือ่ นไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เช่น วุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร หรือชําระเงินค่าสมัคร/ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครช้าเกินกว่า
กําหนด เป็นต้น อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นโมฆะสําหรับผูน้ นั้ และ กทพ. จะไม่คนื ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบข้อเขียน
กทพ. จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น
ในวั น พุ ธ ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2555 ทางเว็ บ ไซต์ www.exat.co.th และที่ ป้ า ยติ ด ประกาศหน้ า ห้ อ ง
กองการเจ้าหน้าที่ ชัน้ 1 อาคาร 1 กทพ. จตุจักร
ทั้ง นี้ ผู้ ที่ จะมี ร ายชื่ อ เป็น ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบดั ง กล่ า ว ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น พนั ก งาน
ตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 ทีม่ กี ารชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัคร พร้อม
หลักฐานในการสมัครครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในประกาศรับสมัคร
5. วิธกี ารสอบคัดเลือกและวิชาทีส่ อบ
1) สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีวชิ าที่สอบคือ
 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)
- ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
- ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
- ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
- ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)

-4 ความรู้เฉพาะตําแหน่ง (70 คะแนน)
- ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- ความรู้ทางด้านการออกแบบ คํานวณระบบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน
- ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
- ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ผูส้ อบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กําหนด จึงจะมีสทิ ธิสอบสัมภาษณ์
2) สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผูส้ อบผ่านการคัดเลือกและมีชื่อขึ้นบัญชีเป็นผูส้ อบได้ จะต้องได้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
6. การตรวจสอบพิมพ์ลายนิว้ มือ
กทพ. จะกํา หนดให้ผู้ที่ส อบผ่า นข้อ เขีย นไปพิม พ์ล ายนิ้ว มือ เพื่อ ตรวจสอบประวั ติ
การกระทําความผิดในคดีอาญา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กทพ. กําหนด หากผู้ใดไม่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตามกําหนดวัน เวลา ดังกล่าว จะไม่มีสทิ ธิสอบสัมภาษณ์
7. การจัดลําดับที่ผสู้ อบได้
จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์สูงสุดลงมา
ตามลําดับ
8. การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ
หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว ผู้สอบได้ที่จะได้รบั การบรรจุ จะต้องไปรายงานตัว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 กทพ. โดยมีเอกสารที่ต้องนํามาในวันรายงานตัว
ดังนี้
- ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจกรุป๊ เลือด ผล X -RAY ปอด ผลการตรวจการได้ยนิ ผลการตรวจ
สารเสพติ ดในปั สสาวะ (มอร์ ฟี น และแอมเฟตามี น) ซึ่ งตรวจมาแล้ วไม่ เกิ น 6 เดื อน จากโรงพยาบาลรั ฐบาล
หรือเอกชน
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จํานวน 1 รูป

คําเตือน
เนื่ องจากปรากฏว่ า ในการรั บสมั ครพนั กงานและลู กจ้ างของการทางพิ เศษแห่งประเทศทีผ่ า่ นมา มักจะมีบคุ คลหรือกลุม่ บุคคลกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผสู้ มัครได้รบั
การบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้างของการทางพิเศษฯ ได้ โดยเรียกร้องทรัพย์สนิ หรือผล
ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ
การทางพิเศษฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
ในตําแหน่งดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้วางมาตรการโดยมีระเบียบ และวิธกี ารสอบคัดเลือกที่
รัดกุมมีความยุติธรรม สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขัน้ ตอน โดยไม่มีบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากการใช้ความรู้ความสามารถของท่านเองในการ
สอบคัดเลือกเท่านั้น
หากพบผูม้ ีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และ/หรือโปรดแจ้งผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 1214
หรือ 0 2579 0045 ทราบทันที เพือ่ จะได้ดําเนินการกับผู้ทแี่ อบอ้างตามกฎหมายต่อไป
และโปรดอย่าหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพทีม่ ักจะอ้างว่าสามารถติวหรือกวดวิชา
โดยมีตัวอย่างข้อสอบเก่าหรือคู่มือการสอบมาขายท่านในราคาแพง ท่านจะเสียเงินเปล่า
โปรดจําไว้วา่ เชาว์ ปัญญา และความรูค้ วามสามารถตามวุฒขิ องท่านเท่านัน้ จะช่วยให้ทา่ นสอบได้

ขอให้ทา่ นโชคดี..

พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ.....................................................

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลวยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป
(๕/๑)ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕/๒)ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง
ลูกจางของกระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่

