
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
                 เรื่อง  ประกาศรับสมัครพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกไฟฟ้าสายทาง 

              และแผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา
----------------------------------------

การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกไฟฟ้าสายทาง และแผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน
กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา (วศ.4 ฟท. และ ฟอ.กฟย.ฝบร.) รวมจํานวน 2 อัตรา
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- สําเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ

เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยืน่เพิม่ไดจ้นถึงก่อนวันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ)์
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ

ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่

เปน็โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

ความสามารถที่กําหนดในการรับสมัครตําแหน่ง วศ  .4    สายงานบํารุงรักษา    (  ไฟฟ้า  
เครื่องกลและยานพาหนะ  )  

- สามารถนําความรู ้ความเขา้ใจมาตรฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน และมี
ความเช่ียวชาญในการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

- มีความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างได้ด้วยตนเอง 

- มีความเชี่ยวชาญในงานซ่อมบํารุง การแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ตลอดจน
การจัดทําแผนงานตรวจสอบเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาในงาน

- สามารถควบคุม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและปรับแผน
ตามสถานการณ์ได้

2. หลักฐานในการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
- สําเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ 
- สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล ทีไ่ม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์)  
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ช่ือสกุล (ถ้าม)ี 
- สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (สําหรับผู้สมัครเพศชาย)
สําเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคําว่า “รับรองสําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ

กํากับไว้ทุกหน้า

3. การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 12

ตุลาคม 2555 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิธีการสมัคร   (  อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร  )  

(1) เขา้ไปท่ีเว็บไซต์ www.exat.co.th หวัขอ้ “สมคัรงาน”      “สมัครงานทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต” 

(2) ลงทะเบยีนผูส้มคัรงาน (ลงทะเบยีนครัง้เดยีวสามารถแก้ไข/ปรบัปรงุข้อมลู
และนําข้อมูลไปใช้สมัครตําแหน่งอื่นๆ  ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)

(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ทีกํ่าหนด และเมือ่ดําเนนิการกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ใหพ้มิพเ์อกสารอา้งองิการสมคัรงานและแบบ
ฟอร์มการชําระเงิน นําไปชําระเงินตามข้อ 3.2 

3.2 วิธีการชําระเงินในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจํานวน 100 บาท โดยชําระผ่าน

เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารธนชาติ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินที่ระบบออกให้ไปชําระเงินทีธ่นาคารดงักลา่ว
ได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตัง้แต่วันจนัทรท์ี ่1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัจันทรท์ี ่15 ตลุาคม 2555 ภายในเวลา
ทําการของธนาคาร ทัง้นีธ้นาคารจะคดิคา่ธรรมเนยีมธนาคาร ซึง่ขึน้อยูกั่บอัตราการเรยีกเกบ็ของแต่ละธนาคาร
รบัหลกัฐานการชาํระเงนิทีธ่นาคารคนืให้ ตรวจสอบความถกูต้องใหเ้รยีบรอ้ย สง่หลกัฐานการชําระเงนิให ้กทพ.
ตามข้ันตอนในข้อ 3.3  (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชําระเงิน และเก็บไว้กับตนเองด้วย) 

3.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
ผูส้มคัรต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานในการสมคัรตามข้อ 2. เอกสารอา้งองิการสมัครงาน

ตามข้อ 3.1(3) (ซึ่ งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว) และหลักฐานการชําระเงินที่
ธนาคารออกให้ตามข้อ 3.2 ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน หรอื EMS ไปทีแ่ผนกสรรหาบคุคล
กองการเจา้หนา้ที ่การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย เลขที ่2380 ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 วงเลบ็มมุซองดา้นขวาวา่ “สมคัรงาน” ภายในวนัจนัทรท์ี ่15 ตลุาคม 2555
(  พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทําการไปรษณีย์  )   ทั้งนี้  ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย
เพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น

หมายเหตุ  การส่งเอกสารดังกล่าวในวันสุดท้าย หากส่งที่ที่ทําการไปรษณีย์
สาขาย่อย หรือไปรษณีย์เอกชน ที่ทําการดังกล่าวอาจส่งเอกสารให้ท่านและประทับตราวันที่ส่งในวันทําการ
ถัดไป ซึ่งจะทําให้พ้นระยะเวลาที่ กทพ. กําหนดให้ส่งเอกสาร 
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  เช่น วุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร หรือชําระเงินค่าสมัคร/ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครช้าเกินกว่า
กําหนด เป็นต้น อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และ กทพ. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
กทพ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบข้อเขียน

ในวันศุกร์ที่  26 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์  www.exat.co.th              และที่ ป้ายติดประกาศหน้าห้อง
กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน 1 อาคาร 1  กทพ. จตุจักร 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติการเป็นพนักงานตําแหน่ง
วิศวกร ระดบั 4 ทีมี่การชําระเงนิคา่ธรรมเนยีมการสมคัร และจดัสง่เอกสารอา้งองิการสมคัรพรอ้มหลกัฐาน
ในการสมัครครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในประกาศรับสมัคร

ประกาศ   ณ   วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2555

           (นางสาวภาวินี  ศิระยุทธโยธิน)
           ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่



คู่มือแนะนาํการสอบคัดเลือกพนกังาน

ตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4   
แผนกไฟฟ้าสายทาง และแผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน 
กองไฟฟ้า เครือ่งกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารงุรกัษา

  

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย
แผนกสรรหาบคุคล  กองการเจ้าหน้าที่   
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานคิม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900



การสอบคัดเลือกพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 
แผนกไฟฟา้สายทาง และแผนกไฟฟา้อาคารและดา่น 
กองไฟฟา้ เครือ่งกลและยานพาหนะ ฝา่ยบํารุงรกัษา

----------------------------------------------

การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย (กทพ .) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกไฟฟ้าสายทาง และแผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน
กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา (วศ.4 ฟท. และ ฟอ.กฟย.ฝบร.) รวมจํานวน 2 อัตรา
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ และมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.  คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัคร 
- สําเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ

เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านีใ้นสาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมคัร
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ทีไ่มห่มดอายแุละไมถ่กูเพกิถอน (สามารถยืน่เพิม่ไดจ้นถงึกอ่นวนัประกาศรายชือ่ผูมี้สทิธสิอบสมัภาษณ)์
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ

ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่

เปน็โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

ความสามารถทีก่าํหนดในการรับสมัครตาํแหนง่ วศ  .4    สายงานบํารุงรักษา    (  ไฟฟา้  
เครือ่งกลและยานพาหนะ  )  

- สามารถนําความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในงาน และมี
ความเชีย่วชาญในการปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานที่ปฏิบัติใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ได้

- มีความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในงานช่างเทคโนโลยี
หรอืนวตักรรมใหม่ๆ  และแก้ไขปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมอืในงานช่างได้ด้วยตนเอง 

- มีความเช่ียวชาญในงานซ่อมบํารุง การแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ตลอดจน
การจัดทาํแผนงานตรวจสอบเพื่อการซ่อมบํารุงรักษาในงาน

- สามารถควบคุม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและปรับแผน
ตามสถานการณไ์ด้

2. หลกัฐานในการสมคัร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
- สําเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ 
- สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สมัภาษณ)์  
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
- สําเนาหลกัฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (สําหรบัผูส้มคัรเพศชาย)
สําเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคําว่า “รับรองสําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ

กํากบัไว้ทกุหนา้

3. การสมคัร
เปดิรบัสมคัรทางอนิเตอรเ์นต็ ตัง้แตวั่นจนัทรท์ี ่1 ตลุาคม 2555 ถึงวนัศกุรท์ี ่12 ตลุาคม

2555 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ โดยมีขัน้ตอนดังนี้
3.1 วิธีการสมัคร   (  อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมคัรก่อนสมัคร  )  

(1) เข้าไปทีเ่ว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน”      “สมัครงานทาง
ระบบอนิเตอร์เนต็” 

(2) ลงทะเบียนผูส้มัครงาน (ลงทะเบียนครัง้เดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
และนาํข้อมลูไปใช้สมัครตําแหน่งอื่นๆ  ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)

(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ทีกํ่าหนด และเมือ่ดําเนนิการกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ใหพ้มิพเ์อกสารอา้งองิการสมคัรงานและแบบฟอรม์
การชําระเงนิ นาํไปชําระเงนิตามข้อ 3.2 

3.2 วิธีการชําระเงินในการสมคัร
ผูส้มคัรจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรจาํนวน 100 บาท โดยชาํระผา่นเคานเ์ตอร์

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารธนชาติ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินที่ระบบออกให้ไปชําระเงินทีธ่นาคารดงักลา่ว  ได้ทกุสาขา
ทัว่ประเทศ ตัง้แต่วันจันทร์ที ่1 ตลุาคม 2555 ถึงวันจันทร์ที ่15 ตลุาคม 2555 ภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร  ทัง้นีธ้นาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึง่ขึน้อยูกั่บอัตราการเรียกเก็บของแต่ละธนาคาร
รบัหลกัฐานการชาํระเงนิทีธ่นาคารคนืให้ ตรวจสอบความถูกต้องใหเ้รยีบรอ้ย สง่หลกัฐานการชําระเงนิให ้กทพ.
ตามขัน้ตอนในขอ้ 3.3  (ผูส้มัครควรถ่ายเอกสารหลกัฐานการชําระเงนิ และเกบ็ไว้กบัตนเองดว้ย) 

3.3 วิธีการจัดสง่เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลกัฐานในการสมคัร
ผูส้มคัรต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานในการสมคัรตามขอ้ 2. เอกสารอา้งองิการสมคัรงาน

ตามข้อ 3.1(3) (ซึ่ งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่ อผู้ สมัครเรียบร้อยแล้ว) และหลักฐานการชําระเงินที่
ธนาคารออกให้ตามข้อ 3.2 ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน หรือ EMS ไปทีแ่ผนกสรรหาบุคคล
กองการเจา้หนา้ที ่การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย เลขที ่2380 ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 วงเลบ็มมุซองดา้นขวาวา่ “สมคัรงาน” ภายในวนัจนัทรท์ี ่15 ตลุาคม 2555
(  พจิารณาจากวนัประทบัตราของทีท่ําการไปรษณย์ี  )   ทั้งนี ้ ให้เกบ็หลกัฐานการจัดส่งเอกสารดังกลา่วไว้ด้วย
เพือ่ตรวจสอบในกรณีที่มีความผดิพลาดในการจดัส่งเกิดขึ้น

หมายเหตุ  การส่งเอกสารดังกล่าวในวันสุดท้าย หากส่งที่ที่ทําการไปรษณีย์
สาขายอ่ย หรือไปรษณย์ีเอกชน ทีท่าํการดงักลา่วอาจสง่เอกสารให้ทา่นและประทบัตราวันทีส่ง่ในวันทําการ
ถัดไป ซึ่งจะทาํให้พน้ระยะเวลาที่ กทพ. กําหนดให้ส่งเอกสาร 
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3.4 เงือ่นไขในการรับสมคัร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  เช่น วุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร หรือชําระเงินค่าสมัคร/ส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครช้าเกินกว่า
กําหนด เป็นต้น อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เขา้รบัการสอบคดัเลอืกครัง้นีเ้ป็นโมฆะสาํหรบัผูน้ัน้ และ กทพ. จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมในการสมคัร 

4. การประกาศรายชื่อผูมี้สทิธสิอบ กําหนดวนั เวลา และสถานทีส่อบขอ้เขยีน
กทพ. จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิสอบ  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบข้อเขียน

ในวันศุกร์ที่  26 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์   www.exat.co.th              และที่ ป้ายติดประกาศหน้าห้อง
กองการเจา้หน้าที่ ช้ัน 1 อาคาร 1  กทพ. จตุจักร 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติการเป็นพนักงาน
ตําแหน่ง   วิศวกร ระดบั   4   ทีมี่การชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมการสมคัร และจดัสง่เอกสารอา้งองิการสมคัรพรอ้ม  
หลกัฐาน  ในการสมัครครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาทีก่ําหนดในประกาศรบัสมัคร  

5. วิธกีารสอบคดัเลือกและวชิาทีส่อบ
1) สอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  มีวิชาที่สอบคือ

 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)  
- ความสามารถด้านตัวเลข (Number  Factor)
- ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
- ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
- ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้  (Perception Factor) 

 ความรู้เฉพาะตําแหน่ง (70 คะแนน) 
- ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
- ความรู้ทางดา้นการวินจิฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล
- ความรู้ทางดา้นการออกแบบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครือ่งกล
- ทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ผูส้อบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กําหนด จึงจะมีสทิธิสอบสัมภาษณ์
2) สอบสัมภาษณ ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีช่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ จะต้องได้คะแนนการสอบ
สมัภาษณ์ไมตํ่่ากว่ารอ้ยละ 60 
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6. การตรวจสอบพมิพล์ายนิว้มือ
กทพ. จะกําหนดให้ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนไปพิมพ์ลายน้ิวมือ  เพื่อตรวจสอบประวัติ

การกระทําความผิดในคดีอาญา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กทพ. กําหนด หากผู้ใดไม่ไปพิมพ์ลายน้ิวมือ
ตามกําหนดวัน เวลา ดังกลา่ว จะไม่มีสทิธิสอบสมัภาษณ์

7. การจดัลําดบัที่ผูส้อบได้
จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์สูงสุดลงมา

ตามลําดับ  

                  8. การรายงานตวัเขา้รบัการบรรจุ 
หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว ผู้สอบได้ที่จะได้รับการบรรจุ จะต้องไป

รายงานตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน 1 อาคาร 1 กทพ. โดยมีเอกสารที่ต้องนํามาใน
วันรายงานตัวดังนี้ 

- ใบรบัรองแพทย ์ผลการตรวจกรุป๊เลอืด ผล X -RAY ปอด ผลการตรวจการได้ยิน ผลการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (มอร์ฟีน และแอมเฟตามีน) ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จากโรงพยาบาล
รัฐบาลหรือเอกชน

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป



คําเตือน
เนื่องจากปรากฏว่า ในการรับสมัครพนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษ-

แหง่ประเทศทีผ่า่นมา มักจะมีบคุคลหรอืกลุม่บคุคลกลา่วอา้งวา่สามารถชว่ยเหลอืใหผู้ส้มัครได้รบั
การบรรจเุปน็พนกังานหรอืจา้งเปน็ลกูจ้างของการทางพเิศษฯ ได้ โดยเรยีกร้องทรัพย์สนิหรือผล
ประโยชน์ตอบแทนต่างๆ  

การทางพิเศษฯ ขอเรียนใหท่้านทราบว่า การดําเนินการสอบคัดเลอืกพนักงาน
ในตําแหน่งดังกลา่ว การทางพิเศษฯ ได้วางมาตรการโดยมรีะเบียบ และวิธกีารสอบคัดเลือกที่
รัดกุมมีความยุติธรรม สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ทุกขัน้ตอน โดยไม่มีบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากการใชค้วามรู้ความสามารถของท่านเองในการ
สอบคัดเลอืกเท่านั้น 

หากพบผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจจบักุมดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และ/หรอืโปรดแจง้ผูอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ท่ี หมายเลขโทรศพัท ์0 2940 1214
หรือ 0 2579  0045 ทราบทันที เพือ่จะได้ดําเนินการกับผู้ท่ีแอบอ้างตามกฎหมายต่อไป  

และโปรดอย่าหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพทีมั่กจะอ้างว่าสามารถติวหรอืกวดวิชา
โดยมีตัวอย่างข้อสอบเกา่หรอืคู่มือการสอบมาขายท่านในราคาแพง  ท่านจะเสยีเงนิเปล่า  
โปรดจาํไวว้า่ เชาว ์ปญัญา และความรูค้วามสามารถตามวฒิุของทา่นเท่านัน้จะชว่ยใหท่้านสอบได ้ 

 

ขอใหท้า่นโชคด.ี.



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  
  
 
 
 

 


