ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย
เรอง ประกาศรบสมครพนกงานตาแหนง บคลากร ระดบ 4 แผนกความปลอดภย อาช'วอนามยและสภาพแวดล(อม
ในการทางาน กองการเจ(าหน(าท' ฝ,ายบรหารทวไป (งานวชาช'พความปลอดภยในการทางาน)
---------------------------------------การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ม'ความประสงค1จะรบสมครบคคลเพอสอบคดเลอก
เป2 น พนกงานตาแหนง บคลากร ระดบ 4 แผนกความปลอดภย อาช' ว อนามยและสภาพแวดล( อ ม
ในการทางาน กองการเจ(าหน(าท' ฝ,ายบรหารทวไป จานวน 1 อตรา (งานวชาช'พความปลอดภยในการทางาน)
โดยผ5(สมครจะต(องม'คณสมบตทวไปตามพระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานสาหรบกรรมการและพนกงาน
รฐวสาหกจ และม'คณสมบตดงตอไปน'9
1. คณสมบตของผมสทธเขารบการสอบคดเลอก
- สาเร:จการศ;กษาวฒปรญญาตร'ทางด(าน สาขาวชาอาช' ว อนามยและความปลอดภย
หรอเท'ยบได(ไมตากวาน'9ในสาขาวชาดงกลาว
- อายไมเกน 35 ป@บรบ5รณ1 นบถ;งวนเรมเปBดรบสมคร
- สามารถใช(คอมพวเตอร1โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได(
- ผ5( ส มครเพศชายต( อ งผานการเกณฑ1 ท หาร หรอม' ห ลกฐานท' แสดงวาไมต( อ งเข( า รบ
ราชการทหาร (สด.8 หรอ สด.43)
- ไมเคยต( อ งคาพพากษาถ; ง ท' สดให( จ าคก ไมวาจะได( ร บโทษจาคกจรงหรอไม
เว(นแตเป2นโทษสาหรบความผดท'ได(กระทาโดยประมาทหรอความผดลหโทษ หรอพ(นโทษหรอพ(นระยะเวลา
การรอการลงโทษหรอรอการกาหนดโทษ แล(วแตกรณ' เกนห(าป@
2. ความสามารถท ก! า หนดในการรบสมครพนกงานต! า แหน' ง บคลากร ระดบ 4
แผนกความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท!างาน กองการเจาหนาท ฝ1ายบรหารทวไป
- ม' ค วามร5( ความเข( า ใจในกระบวนการและวธ' ก ารดาเนนงานในการบรหารงาน
ด(านความปลอดภย อาช'วอนามย
- ม'ความร5( ความเข(าใจในหลกการและสาระสาคญของกฎหมายท'เก'ยวข(องกบการปฏบตงาน
- สามารถวเคราะห1 แ ละสรปประเด: น ปT ญ หา พร( อ มให( ค วามเห: น ในการแก( ไ ขปT ญ หา
ในร5ปแบบตาง ๆ ได(
3. หลกฐานในการสมคร
- ร5 ป ถายหน( า ตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด 1 น9 ว ซ; งถายมาแล( ว
ไมเกน 6 เดอน จานวน 1 ร5ป (ตดลงบนกรอบในเอกสารอ(างองการสมครงาน)
- สาเนาใบปรญญาบตรพร(อมใบรายงานผลการศ;กษา อยางละ 2 ฉบบ
- สาเนาบตรประจาตวประชาชน
- สาเนาทะเบ'ยนบ(าน
- สาเนาใบเปล'ยนชอ-ชอสกล (ถ(าม')
- สาเนาหลกฐานผานการเกณฑ1ทหาร (สด.8 หรอ สด.43) (สาหรบผ5(สมครเพศชาย)
ส!าเนาหลกฐานดงกล'าวใหเขยนค!าว'า “รบรองส!าเนาถกตอง” และลงลายมอชอ
ก!ากบไวทกหนา

-24. การสมคร
เปB ด รบสมครทางอนเตอร7 เ น8 ต ต9ง แต' ว นพธท 1 เมษายน 2558 ถ= ง วนจนทร7 ท
20 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชวโมง ไมเว(นวนหยดราชการ โดยม'ข9นตอนดงน'9
4.1 วธ'การสมคร (อานค5มอการลงทะเบ'ยนผ5(สมครกอนสมคร)
(1) เข(า ไปท'เว:บ ไซต1 www.exat.co.th หวข(อ “สมครงาน”
“สมครงาน
ทางระบบอนเตอร7เน8ต”
(2) ลงทะเบ'ย นผ5ส( มครงาน (ลงทะเบ'ยนคร9ง เด'ยวสามารถแก(ไข/ปรบปรงข(อม5ล
และนาข(อม5ลไปใช(สมครตาแหนงอนๆ ท' กทพ. เปBดรบสมครงานทางระบบอนเตอร1เน:ตได()
(3) กรอกใบสมครโดยกรอกข(อความให(ถ5กต(องและครบถ(วน ปฏบตตามข9นตอน
ท'กาหนด และเมอดาเนนการกรอกข(อม5ลเสร:จเร'ยบร(อยแล(ว ใหพมพ7เอกสารอางองการสมครงานและแบบฟอร7ม
การช!าระเงน น!าไปช!าระเงนตามขอ 4.2
4.2 วธ'การชาระเงนในการสมคร
ผ5(สมครจะต(อ งเส'ย คาธรรมเน'ย มในการสมครจานวน 100 บาท โดยชาระผาน
เคาน1เตอร1 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ธนาคารซ'ไอเอ:มบ' ไทย จากด
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) โดยนาแบบฟอร1มการชาระเงนท'ระบบออกให(ไปชาระเงน
ท'ธนาคารดงกลาวได(ทกสาขาทวประเทศ ต9งแต'วนพธท 1 เมษายน 2558 ถ=งวนองคารท 21 เมษายน
2558 ภายในเวลาทาการของธนาคาร ท9 ง น'9 ธ นาคารจะคดคาธรรมเน' ย มธนาคาร ซ; งข;9 น อย5 กบอตรา
การเร'ยกเก:บของแตละธนาคาร รบหลกฐานการช!าระเงนทธนาคารคนให ตรวจสอบความถ5กต(องให(เร'ยบร(อย
สงหลกฐานการชาระเงนให( กทพ. ตามข9นตอนในข(อ 4.3 (ผสมครควรถ'ายเอกสารหลกฐานการช!าระเงน
และเก8บไวกบตนเองดวย)
4.3 วธ'การจดสงเอกสารอ(างองการสมครงาน และหลกฐานในการสมคร
ผ5ส( มครต(องจดสงเอกสารหลกฐานในการสมครตามข(อ 3. เอกสารอ(างองการสมครงาน
ตามข( อ 4.1(3) (ซ; งตดร5 ป ถายและลงลายมอชอผ5( ส มครเร' ย บร( อ ยแล( ว ) และหลกฐานการชาระเงน
ท' ธนาคารออกให( ตามข(อ 4.2 ทางไปรษณย7 โดยวธการลงทะเบยน หรอ EMS ไปทแผนกสรรหาบคคล
กองการเจาหนาท การทางพเศษแห'งประเทศไทย เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม เขตจตจกร
กรงเทพมหานคร 10900 วงเล8บมมซองดานขวาว'า “สมครงาน” ภายในวนองคารท 21 เมษายน 2558
(พจารณาจากวนประทบตราของทท!าการไปรษณย7 ) ท9งน'9 ให(เก:บหลกฐานการจดสงเอกสารดงกลาวไว(ดว( ย
เพอตรวจสอบในกรณ'ทม'' ความผดพลาดในการจดสงเกดข;9น
หมายเหต การสงเอกสารดงกลาวในวนสดท(าย หากสงท'ท'ทาการไปรษณ'ย1สาขายอย
หรอไปรษณ'ย1เอกชน ท'ทาการดงกลาวอาจสงเอกสารให( ท านและประทบตราวนท' สงในวนทาการถดไป
ซ;งจะทาให(พ(นระยะเวลาท' กทพ. กาหนดให(สงเอกสาร
4.4 เงอนไขในการรบสมคร
ผ5(สมครจะต(องรบผดชอบในการตรวจสอบและรบรองตนเองวา เป2นผ5(ม'คณสมบต
ทวไปและคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงตรงตามประกาศรบสมครจรง และจะต(องกรอกรายละเอ'ยดตางๆ
ในใบสมครให(ครบถ(วน ในกรณ'ท'ม'ความผดพลาดอนเกดจากผ5(สมครไมวาด(วยเหตใดๆ เชน วฒการศ;กษา
ไมตรงตามคณวฒของตาแหนงท'สมคร หรอชาระเงนคาสมคร/สงเอกสารหลกฐานในการสมครช(าเกนกวา
กาหนด เป2นต(น อนม'ผลทาให(ผ5(สมครไมม'สทธสมครตามประกาศรบสมครดงกลาว ให(ถอวาการรบสมครและ
การได(เข(ารบการสอบคดเลอกคร9งน'เ9 ป2นโมฆะสาหรบผ5น( น9 และ กทพ. จะไมคนคาธรรมเน'ยมในการสมคร

-35. การประกาศรายชอผมสทธสอบ ก!าหนดวน เวลา และสถานทสอบขอเขยน
กทพ. จะประกาศรายชอผ5( ม' ส ทธสอบ กาหนดวน เวลา และสถานท' สอบข( อ เข' ย น
ในวนองคารท 28 เมษายน 2558 ทางเว: บไซต1 www.exat.co.th และท' ปc า ยตดประกาศหน( า ห( อ ง
กองการเจ(าหน(าท' ช9น 1 อาคาร 1 กทพ. จตจกร
ท9งน'9 ผ5(ท'จะม'รายชอเป2นผ5(ม'สทธสอบดงกลาว ต(องม'คณสมบตการเป2นพนกงานตาแหนง
บคลากร ระดบ 4 ทมการช!าระเงนค'าธรรมเนยมการสมคร และจดส'งเอกสารอางองการสมครพรอมหลกฐาน
ในการสมครครบถวน ตรงตามระยะเวลาทก!าหนดในประกาศรบสมคร
ประกาศ ณ วนท' 27 ม'นาคม พ.ศ. 2558

(นางสาวภาวน' ศระยทธโยธน)
ผ5อ( านวยการกองการเจ(าหน(าท'

ค'มอแนะน!าการสอบคดเลอกพนกงาน
ต!าแหน'ง บคลากร ระดบ 4
แผนกความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท!างาน
กองการเจาหนาท ฝ1ายบรหารทวไป (งานวชาชพความปลอดภย
ในการท!างาน)

การทางพเศษแห'งประเทศไทย
แผนกสรรหาบคคล กองการเจาหนาท
เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม
เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

การสอบคดเลอกพนกงานต!าแหน'ง บคลากร ระดบ 4
แผนกความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท!างาน กองการเจาหนาท
ฝ1ายบรหารทวไป (งานวชาชพความปลอดภยในการท!างาน)

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

การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ม'ความประสงค1จะรบสมครบคคลเพอสอบคดเลอก
เป2นพนกงานตาแหนง บคลากร ระดบ 4 แผนกความปลอดภย อาช'วอนามยและสภาพแวดล(อมในการทางาน
กองการเจ( า หน( า ท' ฝ, า ยบรหารทวไป จานวน 1 อตรา (งานวชาช' พ ความปลอดภยในการทางาน)
โดยม'ข9นตอนการสอบ และวธ'การสอบ ดงน'9
1. การสมคร
เปB ด รบสมครทางอนเตอร7 เ น8 ต ต9ง แต' ว นพธท 1 เมษายน 2558 ถ= ง วนจนทร7 ท
20 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชวโมง ไมเว(นวนหยดราชการ
2. การช!าระเงนและส'งเอกสารการสมคร
ต9งแต'วนพธท 1 เมษายน 2558 ถ=งวนองคารท 21 เมษายน 2558
หมายเหต การส'งเอกสารดงกล'าวในวนสดทาย หากส'งททท!าการไปรษณย7สาขาย'อย
หรอไปรษณย7เอกชน ทท!าการดงกล'าวอาจส'งเอกสารใหท'านและประทบตราวนทส'งในวนท!าการถดไป
ซ=งจะท!าใหพนระยะเวลาท กทพ. ก!าหนดใหส'งเอกสาร
3. การประกาศรายชอผมสทธสอบ ก!าหนดวน เวลา และสถานทสอบขอเขยน
วนองคารท 28 เมษายน 2558 ทางเว: บ ไซต1 www.exat.co.th และท' ปc า ยตด
ประกาศ หน(าห(องกองการเจ(าหน(าท' ช9น 1 อาคาร 1 กทพ. จตจกร
4. วธการสอบคดเลอกและวชาทสอบ
1) สอบขอเขยน คะแนนเต:ม 100 คะแนน โดยแบงเป2น
 ความร5(ความสามารถทวไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)
- ความสามารถด(านภาษา (Verbal Factor)
- ความสามารถด(านเหตผล (Reasoning Factor)
- ความสามารถด(านการสงเกตรบร5( (Perception Factor)
 ความร5(เฉพาะตาแหนง (70 คะแนน)
- ความร5(เก'ยวกบพระราชบญญตความปลอดภย อาช'วอนามย และสภาพแวดล(อม
ในการทางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบรหาร และการจดการด(านความปลอดภย
อาช'วอนามย และสภาพแวดล(อมในการทางาน พ.ศ. 2549
- ความร5ม( าตรฐานระบบการจดการอาช'วอนามย และความปลอดภย
- ความร5( ด( า นการวเคราะห1 และประเมนความเส' ยงด( า นความปลอดภย
ในการทางาน การปcองกน และควบคมอนตรายจากการทางาน
- การประยกต1 ใ ช( ร ะบบการจดการด( า นความปลอดภย อาช' ว อนามย
และสภาพแวดล(อมในการทางานภายในหนวยงาน
ผ5(สอบข(อเข'ยนผานตามเกณฑ1ท' กทพ. กาหนด จ;งจะม'สทธสอบภาคปฏบต

-22) สอบภาคปฏบต การใช(คอมพวเตอร1โปรแกรม Microsoft PowerPoint
ผ5(สอบภาคปฏบตผานตามเกณฑ1ท' กทพ. กาหนด จ;งจะม'สทธสอบสมภาษณ1
3) สอบสมภาษณ7 คะแนนเต:ม 100 คะแนน
ผ5(ท'สอบผานการคดเลอก จะต(องได(คะแนนการสอบสมภาษณ1ผานตามเกณฑ1ท' กทพ.
กาหนด
5. การตรวจสอบพมพ7ลายน9วมอ
กทพ. จะกาหนดให(ผ5(ทสอบผานภาคปฏบตไปพมพ1
'
ลายน9วมอ เพอตรวจสอบประวต
การกระทาความผดในคด'อาญา ตามวน เวลา และสถานท'ท' กทพ. กาหนด หากผ5(ใดไมไปพมพ1ลายน9วมอ
ตามกาหนดวน เวลา ดงกลาว จะไมม'สทธสอบสมภาษณ1
ผ5(เข(าพมพ1ลายน9วมอจะต(องเส'ยคาธรรมเน'ยมในการพมพ1ลายน9วมอคนละ 130 บาท
ในวนดงกลาว
6. การจดล!าดบทผสอบได
จะเร'ยงลาดบท'จากผ5(ได(คะแนนรวมการสอบข(อเข'ยน และการสอบสมภาษณ1ส5งสดลงมา
ตามลาดบ
7. การรายงานตวเขารบการบรรจ
หลงจากประกาศผลการสอบคดเลอกแล( ว ผ5( ส อบได( ท' จะได( ร บการบรรจจะต( อ งไป
รายงานตวภายในระยะเวลาท'กาหนด ท'กองการเจ(าหน(าท' ช9น 1 อาคาร 1 กทพ. โดยม'เอกสารท'ต(องนาไป
ในวนรายงานตว ดงน'9
- ใบรบรองแพทย1 ผลการตรวจกรqปเลอด ผล X-RAY ปอด ผลการตรวจสารเสพตด
ในปTสสาวะ (มอร1ฟน@ และแอมเฟตาม'น) ซ;งตรวจมาแล(วไมเกน 6 เดอน จากโรงพยาบาลรฐบาลหรอเอกชน
- ร5 ป ถายหน( า ตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด 1 น9 ว ซ; งถายมาแล( ว
ไมเกน 6 เดอน จานวน 1 ร5ป

ค!าเตอน
เนองจากปรากฏวา ในการรบสมครพนกงานและล5 กจ( างของการทางพเศษแหงประเทศไทยท'ผานมา มกจะม'บคคลหรอกลมบคคลกลาวอ(างวาสามารถ
ชวยเหลอให(ผ5(สมครได(รบการบรรจเป2นพนกงานหรอจ(างเป2นล5กจ(างของการทางพเศษฯ
ได( โดยเร'ยกร(องทรพย1สนหรอผลประโยชน1ตอบแทนตางๆ
การทางพเศษฯ ขอเร'ยนให(ทานทราบวา การดาเนนการสอบคดเลอก
พนกงานในตาแหนงดงกลาว การทางพเศษฯ ได(วางมาตรการโดยม'ระเบ'ยบ และวธ'การ
สอบคดเลอกท'รดกมม'ค วามยตธรรม สามารถตรวจสอบความถ5กต(องได(ทกข9นตอน
โดยไมม'บคคลหรอกลมบคคลใดจะสามารถชวยเหลอทานได( นอกจากการใช(ความร5(
ความสามารถของทานเอง ในการสอบคดเลอกเทาน9น
หากพบผ5( ม' พ ฤตกรรมดงกลาว ขอให( ท านแจ( ง เจ( า หน( า ท' ตารวจจบกม
ดาเนนคด' ตามกฎหมาย และ/หรอโปรดแจ(งผ5อ( านวยการกองการเจ(าหน(าท' หมายเลข
โทรศพท1 0 2940 1214 หรอ 0 2579 0045 ทราบทนท' เพอจะได(ดาเนนการ
กบผ5(ท'แอบอ(างตามกฎหมายตอไป
และโปรดอยาหลงเชอ กลมมจฉาช'พท'มกจะอ(างวาสามารถตดหรอกวดวชา
โดยม'ตวอยางข(อสอบเกาหรอค5มอการสอบมาขายทานในราคาแพง ทานจะเส'ยเงนเปลา
โปรดจาไว(วา เชาว1 ปTญญา และความร5ค( วามสามารถตามวฒของทานเทาน9นจะชวยให(ทาน
สอบได(

ขอใหท'านโชคด..

พระราชบญญต
คณสมบตมาตรฐานสาหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ
“พนกงาน” หมายความวา พนกงานและลกจางรฐวสาหกจ........................................................

พนกงานของรฐวสาหกจ นอกจากตองม$คณสมบตและไมม$ลกษณะตองหามตามท$(กาหนดไว
สาหรบรฐวสาหกจน*น ๆ แลวยงตองม$คณสมบตและไมม$ลกษณะตองหามดงตอไปน$ด* วย
(1) ม$สญชาตไทย
(๒) ม$อายไมเกนหกสบป2บรบรณ3
(๓) สามารถทางานใหแกรฐวสาหกจน*นไดเต7มเวลา
(๔) ไมเป9นบคคลลมละลาย หร:อไมเคยเป9นบคคลลมละลายทจรต
(5) ไมเคยตองค พพ กษ ถงทสดใหจ คก ไมว จะไดร!บโทษจ คกจรงหร$อ
ไมเวนแตเป(นโทษส หร!บคว มผดทไดกระท โดยประม ทหร$อคว มผดลหโทษ หร$อพนโทษ
หร$อพนระยะเวล ก รรอก รลงโทษหร$อรอก รก หนดโทษ แลวแตกรณ เกนห ป,
(๕/๑)ไมเป9นบคคลวกลจรตหร:อจตฟ@AนเฟBอนไมสมประกอบ
(๕/๒)ไมเคยตองคาพพากษาหร:อคาส(งของศาลใหทรพย3สนตกเป9นของแผนดน
เพราะร(ารวยผดปกตหร:อม$ทรพย3สนเพ(มขE*นผดปกต
(๖) ไมเป9นขาราชการซEง( ม$ตาแหนงหร:อเงนเด:อนประจา รวมท*งขาราชการการเม:อง
ลกจางของกระทรวงทบวงกรม หร:อทบวงการเม:องซE( งม$ฐานะเท$ยบเทา พนกงานสวนทองถ( น
และสมาชกสภาทองถ(น หร:อสภากรงเทพมหานครและผบรหารทองถ(น
(๗) ไมเป9นผดารงตาแหนงใดในพรรคการเม:อง หร:อเจาหนาท$ข( องพรรคการเม:อง
(๘) ไมเคยถกไลออก ปลดออก หร:อใหออกจากงาน เพราะทจรตตอหนาท$(

