
                                            ประกาศการทางพ�เศษแห�งประเทศไทย
เร��อง  ประกาศร�บสม�ครพน�กงานต�าแหน�ง พน�กงานจ�ดการจราจร ระด�บ  3  (เพศหญ�ง)                 

ในส�งก�ดกองจ�ดการจราจร  ฝ'ายควบค)มการจราจร
----------------------------------------

การทางพ�เศษแห�งประเทศไทย (กทพ.) ม,ความประสงค-จะร�บสม�ครบ)คคลเพ�� อสอบ 
ค�ดเล�อกเป/นพน�กงานต�าแหน�ง พน�กงานจ�ดการจราจร ระด�บ 3 (เพศหญ�ง) ในส�งก�ดกองจ�ดการจราจร 
ฝ'ายควบค)มการจราจร (พจ.3 (เพศหญ�ง) ในส�งก�ด กจจ.ฝคจ.) จ�านวน 10 อ�ตรา โดยผ45สม�ครจะต5องม,ค)ณสมบ�ต�
ท��วไปตามพระราชบ�ญญ�ต�ค)ณสมบ�ต�มาตรฐานส�าหร�บกรรมการและพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ และม,ค)ณสมบ�ต�  
ด�งต�อไปน,9 

1. ค�ณสมบ
ต�ของผ��ม�ส�ทธ�เข�าร
บการสอบค
ดเล�อก
   - เพศหญ�ง ส�วนส4งไม�ต��ากว�า 160 เซนต�เมตรและน9�าหน�กไม�เก�นเกณฑ-มาตรฐาน 

( ส�วนส4ง – 110  โดยอน)โลมเพ��มให5อ,กไม�เก�นร5อยละ 10 : เช�น ม�ส�วนส
ง 170 ซม. น���หน�กต�มเกณฑ�
ม�ตรฐ�นค�อ  170 – 110 = 60 กก. โดยอน'โลมเพ*+มให-อ�กไม�เก*นร-อยละ 10 ของ 60 ค�อ 6 กก. ด�งน��น 
น���หน�กต-องไม�เก*น 66 กก.) ว
ดส�วนส�งและช
#งน$%าหน
ก ในว
นจ
นทร*ท�# 11 พฤศจ�กายน 2556

      - ส�าเร?จการศ@กษาประกาศน,ยบ�ตรว�ชาช,พ (ปวช.) หร� อ เท, ยบได5 ไม� ต�� า กว� าน,9  
(ม,ว)ฒ�ปวท. หร�อ ปวส.) ท)กสาขา

   - อาย)ไม�ต��ากว�า 20 ปDบร�บ4รณ- และไม�เก�น 25 ปDบร�บ4รณ- น�บถ@งว�นเร��มเปGดร�บสม�คร 
                    - สามารถข�บรถยนต-ได5 และม,ใบอน)ญาตข�บรถยนต-ส�วนบ)คคลมาแล5วไม�น5อยกว�า  2 ปD 
น�บถ@งว�นสม�คร และต5องไม�หมดอาย)ในว�นสม�คร

      - ม,ความร45เก,�ยวก�บกฎหมายการจราจรทางบก และม,ความร45ในการจ�ดการจราจร และ
การส��อสารบนทางพ�เศษ

   - เป/นผ45ม,บ)คล�กด, ส)ขภาพร�างกายแข?งแรง และสามารถปฏ�บ�ต�งานเป/นกะได5
- ไม�เคยต5องค�าพ�พากษาถ@งท,�ส)ดให5จ�าค)ก ไม�ว�าจะได5ร�บโทษจ�าค)กจร�งหร�อไม� เว5นแต�เป/นโทษ

ส�าหร�บความผ�ดท,�ได5กระท�าโดยประมาทหร�อความผ�ดลห)โทษ หร�อพ5นโทษหร�อพ5นระยะเวลาการรอการลงโทษ หร�อรอ
การก�าหนดโทษ แล5วแต�กรณ, เก�นห5าปD

2. ความสามารถท�#ก%าหนดในการร
บสม
ครพน
กงานต%าแหน�ง   พน
กงานจ
ดการจราจร   
ระด
บ   3   สายงานจ
ดการจราจร  

- ม,ความร45 ความเข5าใจ และสามารถปฏ�บ�ต�งานตามข�9นตอนและมาตรฐานในการ
จ�ดการจราจรบนทางพ�เศษ ประสานงานก�บผ45ท,�เก,�ยวข5อง รวมท�9งสามารถแก5ไขปKญหาท,�เก�ดข@9นได5ด5วยตนเอง

- ม,ความร45 ความเข5าใจ และสามารถใช5อ)ปกรณ-ส��อสารในการปฏ�บ�ต�งานตามข�9นตอน 
และมาตรฐานส��อสารบนทางพ�เศษ
 - ม,ความสามารถในการช,9ประเด?นปKญหา ประเม�นสถานการณ- และเสนอแนวทางในการ
แก5ไขปKญหาเฉพาะหน5าในเบ�9องต5นได5
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                       3. หล
กฐานในการสม
คร

  -  ร4ปถ�ายหน5าตรง ไม�สวมหมวกและไม�ใส�แว�นตาด�า ขนาด 1 น�9วคร@�ง ซ@�งถ�ายมาแล5ว
ไม�เก�น 6 เด�อน จ�านวน 1 ร4ป (ต�ดลงบนกรอบในเอกสารอ5างอ�งการสม�ครงาน)

  - ส�าเนาว)ฒ�การศ@กษา จ�านวน 2 ฉบ�บ
  -  ส�าเนาบ�ตรประจ�าต�วประชาชน

-  ส�าเนาทะเบ,ยนบ5าน
-  ส�าเนาใบอน)ญาตข�บรถยนต-ส�วนบ)คคล 

  -  ส�าเนาใบเปล,�ยนช��อ-สก)ล (ถ5าม,)
  ส%าเนาหล
กฐานด
งกล�าวให�เข�ยนค%าว�า “ร
บรองส%าเนาถ�กต�อง” และลงลายม�อช�#อ

ก%าก
บไว�ท�กหน�า

                        4. การสม
คร
  เปGดร
บสม
ครทางอ�นเตอร*เน9ต ต
$งแต�ว
นจ
นทร*ท�# 14 ต�ลาคม 2556 ถ:งว
นจ
นทร*ท�# 28 

ต�ลาคม 2556 ตลอด 24 ช��วโมง ไม�เว5นว�นหย)ดราชการ โดยม,ข�9นตอนด�งน,9
  4.1 ว�ธ,การสม�คร   (  อ�านค4�ม�อการลงทะเบ,ยนผ45สม�ครก�อนสม�คร  )  

  (1) เข5าไปท,�เว?บไซต- www.exat.co.th ห�วข5อ “สม
ครงาน”     “สม
ครงานทาง
ระบบอ�นเตอร*เน9ต” 

  (2) ลงทะเบ,ยนผ45สม�ครงาน (ลงทะเบ,ยนคร�9งเด,ยวสามารถแก5ไข/ปร�บปร)งข5อม4ล 
และน�าข5อม4ลไปใช5สม�ครต�าแหน�งอ��นๆ  ท,� กทพ. เปGดร�บสม�ครงานทางระบบอ�นเตอร-เน?ตได5)

  (3) กรอกใบสม�ครโดยกรอกข5อความให5ถ4กต5องและครบถ5วน ปฏ�บ�ต�ตามข�9นตอน 
ท,�ก�าหนด และเม��อด�าเน�นการกรอกข5อม4ลเสร?จเร,ยบร5อยแล5ว ให�พ�มพ*เอกสารอ�างอ�งการสม
ครงานและแบบฟอร*ม
การช%าระเง�น น%าไปช%าระเง�นตามข�อ 4.2 

  4.2 ว�ธ,การช�าระเง�นในการสม�คร
  ผ45สม�ครจะต5องเส,ยค�าธรรมเน,ยมในการสม�ครจ�านวน 100 บาท โดยช�าระผ�าน

เคาน-เตอร-ธนาคารกร)งไทย จ�าก�ด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�าก�ด (มหาชน) ธนาคารซ,ไอเอ?มบ, ไทย จ�าก�ด 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�าก�ด (มหาชน) โดยน�าแบบฟอร-มการช�าระเง�นท,�ระบบออกให5ไปช�าระเง�น 
ท,�ธนาคารด�งกล�าวได5ท)กสาขาท��วประเทศ ต
$งแต�ว
นจ
นทร*ท�# 14 ต�ลาคม 2556 ถ:งว
นอ
งคารท�# 29 ต�ลาคม 
2556 ภายในเวลาท�าการของธนาคาร ท�9งน,9ธนาคารจะค�ดค�าธรรมเน,ยมธนาคาร ซ@�งข@9นอย4�ก�บอ�ตราการ 
เร,ยกเก?บของแต�ละธนาคาร ร
บหล
กฐานการช%าระเง�นท�#ธนาคารค�นให� ตรวจสอบความถ4กต5องให5เร,ยบร5อย 
ส�งหล�กฐานการช�าระเง�นให5 กทพ. ตามข�9นตอนในข5อ 4.3  (ผ45สม�ครควรถ�ายเอกสารหล�กฐานการช�าระเง�น และ
เก?บไว5ก�บตนเองด5วย)       
  4.3 ว�ธ,การจ�ดส�งเอกสารอ5างอ�งการสม�ครงาน และหล�กฐานในการสม�คร

ผ45สม�ครต5องจ�ดส�งเอกสารหล�กฐานในการสม�ครตามข5อ 3. เอกสารอ5างอ�ง 
การสม�ครงานตามข5อ 4.1(3) (ซ@�งต�ดร4ปถ�ายและลงลายม�อช��อผ45สม�ครเร,ยบร5อยแล5ว ) และหล�กฐานการช�าระ
เง�นท,�ธนาคารออกให5ตามข5อ 4.2 ทางไปรษณ�ย*โดยว�ธ�การลงทะเบ�ยน หร�อ EMS ไปท�#แผนกสรรหาบ�คคล 
กองการเจ�าหน�าท�#  การทางพ�เศษแห�งประเทศไทย เลขท�# 2380 ถนนพหลโยธ�น แขวงเสนาน�คม เขตจต�จ
กร 
กร�งเทพมหานคร 10900 วงเล9บม�มซองด�านขวาว�า “สม
ครงาน” ภายในว
นอ
งคารท�# 29 ต�ลาคม 2556 
(  พ�จารณาจากว
นประท
บตราของท�#ท%าการไปรษณ�ย*  )   ท�9งน,9 ให5เก?บหล�กฐานการจ�ดส�งเอกสารด�งกล�าวไว5ด5วย 
เพ��อตรวจสอบในกรณ,ท,�ม,ความผ�ดพลาดในการจ�ดส�งเก�ดข@9น

http://www.exat.co.th/
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หมายเหต� การส�งเอกสารด
งกล�าวในว
นส�ดท�าย หากส�งท�#ท�#ท%าการไปรษณ�ย* 
สาขาย�อย หร�อไปรษณ�ย*เอกชน ท�#ท%าการด
งกล�าวอาจส�งเอกสารให�ท�านและประท
บตราว
นท�#ส�ง  
ในว
นท%าการถ
ดไป ซ:#งจะท%าให�พ�นระยะเวลาท�# กทพ. ก%าหนดให�ส�งเอกสาร

 4.4 เง��อนไขในการร�บสม�คร
   ผ45สม�ครจะต5องร�บผ�ดชอบในการตรวจสอบและร�บรองตนเองว�า เป/นผ45ม,ค)ณสมบ�ต�

ท��วไปและค)ณสมบ�ต�เฉพาะส�าหร�บต�าแหน�งตรงตามประกาศร�บสม�ครจร�ง และจะต5องกรอกรายละเอ,ยดต�างๆ ใน
ใบสม�ครให5ครบถ5วน ในกรณ,ท,�ม,ความผ�ดพลาดอ�นเก�ดจากผ45สม�ครไม�ว�าด5วยเหต)ใดๆ  เช�น ว)ฒ�การศ@กษาไม�ตรง
ตามค)ณว)ฒ�ของต�าแหน�งท,�สม�คร หร�อช�าระเง�นค�าสม�คร/ส�งเอกสารหล�กฐานในการสม�ครช5าเก�นกว�าก�าหนด 
เป/นต5น อ�นม,ผลท�าให5ผ45สม�ครไม�ม,ส�ทธ�สม�ครตามประกาศร�บสม�คร ด�งกล�าว ให5ถ�อว�าการร�บสม�ครและการได5 
เข5าร�บการสอบค�ดเล�อกคร�9งน,9เป/นโมฆะส�าหร�บผ45น�9น และ กทพ. จะไม�ค�นค�าธรรมเน,ยมในการสม�คร 

5. ประกาศรายช�#อผ��ม�ส�ทธ�เข�าร
บการช
#งน$%าหน
กและว
ดส�วนส�ง
   กทพ. จะประกาศรายช��อผ45ม,ส�ทธ�เข5าร�บการช��งน9�าหน�กและว�ดส�วนส4ง ในว
นพ�ธท�# 

6 พฤศจ�กายน 2556 ทางเว?บไซต- www.exat.co.th และท,�ป]ายต�ดประกาศหน5าห5องกองการเจ5าหน5าท,� 
ช�9น 1 อาคาร 1 กทพ. จต)จ�กร

6. ก%าหนดการช
#งน$%าหน
กและว
ดส�วนส�ง 
    กทพ. จะท�าการช��งน9�าหน�กและว�ดส�วนส4ง ในว
นจ
นทร*ท�# 11 พฤศจ�กายน 2556 

ท,�ห5องประช)ม 2301 ช�9น 3  อาคาร 2 กทพ. จต)จ�กร เวลา 09.00 น.

7. การประกาศรายช�#อผ��ม�ส�ทธ�สอบ ก%าหนดว
น เวลา และสถานท�#สอบข�อเข�ยน
    กทพ. จะประกาศรายช��อผ45ม,ส�ทธ�สอบ ก�าหนดว�น เวลา และสถานท,�สอบข5อเข,ยน

ในว
นพ�ธท�#  13 พฤศจ�กายน 2556 ทางเว?บไซต- www.exat.co.th   และท,�ป]ายต�ดประกาศหน5าห5อง 
กองการเจ5าหน5าท,� ช�9น 1 อาคาร 1  กทพ. จต)จ�กร 

   ท�9งน,9  ผ45ท,�จะม,รายช��อเป/นผ45ม,ส�ทธ�สอบด�งกล�าว ต5องม,ค)ณสมบ�ต�การเป/นพน�กงาน
ต�าแหน�งพน�กงานจ�ดการจราจร ระด�บ 3  ท�#ม�การช%าระเง�นค�าธรรมเน�ยมการสม
คร และจ
ดส�งเอกสารอ�างอ�ง
การสม
ครพร�อมหล
กฐาน  ในการสม
ครครบถ�วน ตรงตามระยะเวลาท�#ก%าหนดในประกาศร
บสม
คร  

  ประกาศ     ณ     ว�นท,�    9    ต)ลาคม  พ.ศ. 2556

 
                  (นางสาวภาว�น,  ศ�ระย)ทธโยธ�น)
                  ผ45อ�านวยการกองการเจ5าหน5าท,�

http://www.exat.co.th/
http://www.exat.co.th/


ค��ม�อแนะน
�ก�รสอบค�ดเล�อกพน�กง�น

  ต
�แหน�ง พน�กง�นจ�ดก�รจร�จร ระด�บ 3 (เพศหญ�ง) 
ในส�งก�ดกองจ�ดก�รจร�จร  ฝ#�ยควบค&มก�รจร�จร

  

ก�รท�งพ�เศษแห�งประเทศไทย
แผนกสรรห�บ&คคล  กองก�รเจ,�หน,�ท-.   
เลขท-. 2380 ถนนพหลโยธ�น แขวงเสน�น�คม 
เขตจต&จ�กร กร&งเทพมห�นคร 10900

       



ก�รสอบค�ดเล�อกพน�กง�นต
�แหน�ง  พน�กง�นจ�ดก�รจร�จร ระด�บ 3 (เพศหญ�ง) 
     ในส�งก�ดกองจ�ดก�รจร�จร   ฝ#�ยควบค&มก�รจร�จร 

------------------------
การทางพ�เศษแห�งประเทศไทย (กทพ.) ม�ความประสงค�จะร�บสม�ครบ คคลเพ"#อสอบค�ดเล"อก

เป&นพน�กงานต)าแหน�ง   พน�กงานจ�ดการจราจร ระด�บ 3 (เพศหญ�ง ) ในส�งก�ดกองจ�ดการจราจร 
ฝ.ายควบค มการจราจร (พจ.3 (เพศหญ�ง) ในส�งก�ด กจจ.ฝคจ.) จ)านวน 10 อ�ตรา โดยม�ข�3นตอนการสอบ 
และว�ธ�การสอบ ด�งน�3

1. ก�รสม�คร
เป5ดร�บสม�ครท�งอ�นเตอร:เน;ต ต�<งแต�ว�นจ�นทร:ท-. 14 ต&ล�คม 2556 ถ@งว�นจ�นทร:ท-. 28 

ต&ล�คม 2556 ตลอด 24 ช�#วโมง ไม�เว9นว�นหย ดราชการ  

2. ก�รช
�ระเง�นและส�งเอกส�รก�รสม�คร
ต�<งแต�ว�นจ�นทร:ท-. 14 ต&ล�คม 2556 ถ@งว�นอ�งค�รท-. 29 ต&ล�คม 2556

    หม�ยเหต& ก�รส�งเอกส�รด�งกล��วในว�นส&ดท,�ย ห�กส�งท-.ท-.ท
�ก�รไปรษณ-ย:ส�ข�ย�อย 
หร�อไปรษณ-ย:เอกชน ท-.ท
�ก�รด�งกล��วอ�จส�งเอกส�รให,ท��นและประท�บตร�ว�นท-.ส�งในว�นท
�ก�รถ�ดไป 
ซ@.งจะท
�ให,พ,นระยะเวล�ท-. กทพ. ก
�หนดให,ส�งเอกส�ร

3. ประก�ศร�ยช�.อผ�,ม-ส�ทธ�เข,�ร�บก�รช�.งน<
�หน�กและว�ดส�วนส�ง
    ว�นพ&ธท-. 6 พฤศจ�ก�ยน 2556 ทางเว:บไซต� www.exat.co.th และท�#ปDายต�ดประกาศ

หน9าห9องกองการเจ9าหน9าท�# ช�3น 1 อาคาร 1 กทพ. จต จ�กร 

4. ก
�หนดก�รช�.งน<
�หน�กและว�ดส�วนส�ง 
    กทพ. จะท)าการช�#งน3)าหน�กและว�ดส�วนสEง ในว�นจ�นทร:ท-. 11 พฤศจ�ก�ยน 2556 

ท�#ห9องประช ม 2301 ช�3น 3  อาคาร 2 กทพ. จต จ�กร เวลา 09.00 น. ผE9ท�#ม�ส�วนสEงและน3)าหน�กตามเกณฑ�ท�#
ก)าหนดจะม�ส�ทธ�สอบข9อเข�ยน

5. ประก�ศร�ยช�.อผ�,ม-ส�ทธ�สอบ ก
�หนดว�น เวล� และสถ�นท-.สอบข,อเข-ยน
ว�นพ&ธท-. 13 พฤศจ�ก�ยน 2556 ทางเว:บไซต� www.exat.co.th และท�#ปDายต�ดประกาศ

หน9าห9องกองการเจ9าหน9าท�# ช�3น 1 อาคาร 1 กทพ. จต จ�กร

6. ว�ธ-ก�รสอบค�ดเล�อกและว�ช�ท-.สอบ
1) สอบข9อเข�ยน  คะแนนเต:ม  100  คะแนน  แบ�งเป&น  

  ความรE9ความสามารถท�#วไป   (Aptitude Test)   คะแนนเต:ม 30 คะแนน
- ความสามารถด9านต�วเลข (Number Factor)
- ความสามารถด9านเหต ผล (Reasoning Factor)
- ความสามารถด9านม�ต�ส�มพ�นธ� (Spatial Factor)
- ความสามารถด9านการส�งเกตร�บรE9 (Perception Factor)
ความรE9เฉพาะต)าแหน�ง คะแนนเต:ม 70 คะแนน 
- ความรE9ในการจ�ดการจราจร และการส"#อสารบนทางพ�เศษ
- ความรE9เก�#ยวก�บกฎหมายจราจรทางบก (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522, 

พ.ร.บ. การทางพ�เศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2550, ระเบ�ยบเก�#ยวก�บการจราจรในทางพ�เศษ พ.ศ. 2555 และ 
ข9อบ�งค�บพน�กงานจราจรในทางพ�เศษ)

ผE9สอบข9อเข�ยนผ�านตามเกณฑ�ท�# กทพ. ก)าหนด จcงม�ส�ทธ�สอบภาคปฏ�บ�ต�

http://www.exat.co.th/
http://www.exat.co.th/
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2) สอบภาคปฏ�บ�ต�   คะแนนเต:ม 100 คะแนน 
-  สอบปฏ�บ�ต�ข�บรถยนต�

     -  ผE9สอบภาคปฏ�บ�ต�ผ�านตามเกณฑ�ท�# กทพ.ก)าหนด จcงจะม�ส�ทธ�สอบสมรรถภาพทาง
ร�างกาย

3)  ทดสอบสมรรถภาพทางร�างกาย  โดยการก�ฬาแห�งประเทศไทยเป&นผE9ทดสอบ 
ตามเกณฑ�มาตรฐานประเภทบ คคลท�#วไป การทดสอบแบ�งเป&น 6 ฐาน ประกอบด9วย ปร�มาณไขม�นในร�างกาย 
แรงบ�บม"อ แรงเหย�ยดขา ความอ�อนต�ว ความจ ปอด และสมรรถภาพการใช9ออกซ�เจน   

- ว�ดผลเป&น “ผ�าน” หร"อ “ไม�ผ�าน” ผE9สอบผ�านตามเกณฑ�ท�# กทพ. ก)าหนด จcงจะม�
ส�ทธ�สอบส�มภาษณ�

4)  สอบส�มภาษณ� คะแนนเต:ม  100  คะแนน
ผE9ท�#จะสอบผ�านการค�ดเล"อก ต9องได9คะแนนการสอบส�มภาษณ�ตามเกณฑ�ท�# กทพ. 

ก)าหนด

  7. ก�รตรวจสอบพ�มพ:ล�ยน�<วม�อ
กทพ. จะก)าหนดให9ผE9ท�#ผ�านการทดสอบสมรรถภาพทางร�างกายไปพ�มพ�ลายน�3วม"อ 

เพ"#อตรวจสอบประว�ต�การกระท)าความผ�ดในคด�อาญา ตามว�น เวลา และสถานท�#ท�# กทพ. ก)าหนด หากผE9ใดไม�ไป
พ�มพ�ลายน�3วม"อ ตามก)าหนดว�น เวลา ด�งกล�าว จะไม�ม�ส�ทธ�สอบส�มภาษณ�

ผE9เข9าพ�มพ�ลายน�3วม"อจะต9องเส�ยค�าธรรมเน�ยมในการพ�มพ�ลายน�3วม"อคนละ 130 บาท 
ในว�นด�งกล�าว

8. ก�รจ�ดล
�ด�บท-.ผ�,สอบได,
จะเร�ยงล)าด�บท�#จากผE9ได9คะแนนรวมการสอบข9อเข�ยน การสอบภาคปฏ�บ�ต� และการ 

สอบส�มภาษณ�สEงส ดลงมาตามล)าด�บ  

                  9. ก�รร�ยง�นต�วเข,�ร�บก�รบรรจ& 
หล�งจากประกาศผลการสอบค�ดเล"อกแล9ว ผE9สอบได9ท�#จะได9ร�บการบรรจ จะต9องไป 

รายงานต�วภายในระยะเวลาท�#ก)าหนด ท�#กองการเจ9าหน9าท�#  ช�3น 1 อาคาร 1 กทพ. โดยม�เอกสารท�#ต9อง 
น)าไปในว�นรายงานต�ว ด�งน�3 

- จ�ดท)าส�ญญาค3)าประก�นในวงเง�น 10,000 บาท
- ใบร�บรองแพทย� ผลการตรวจกร kปเล"อด ผล X-RAY ปอด ผลการตรวจสารเสพต�ดใน

ปnสสาวะ (มอร�ฟpน และแอมเฟตาม�น) ซc#งตรวจมาแล9วไม�เก�น 6 เด"อน จากโรงพยาบาลร�ฐบาลหร"อเอกชน
- รEปถ�ายหน9าตรง ไม�สวมหมวกและไม�ใส�แว�นตาด)า ขนาด 1 น�3ว ซc# งถ�ายมาแล9ว 

ไม�เก�น 6 เด"อน จ)านวน 1 รEป



ค
�เต�อน
เน"# อ งจากปรากฏว� า  ในการร� บสม� ครพน� กงานและลE กจ9 า งของ 

การทางพ�เศษแห�งประเทศไทยท�#ผ�านมาม�กจะม�บ คคลหร"อกล �มบ คคลกล�าวอ9างว�าสามารถ
ช�วยเหล"อให9ผE9สม�ครได9ร�บการบรรจ เป&นพน�กงานหร"อจ9างเป&นลEกจ9างของการทางพ�เศษฯ 
ได9 โดยเร�ยกร9องทร�พย�ส�นหร"อผลประโยชน�ตอบแทนต�างๆ  

การทางพ�เศษฯ ขอเร�ยนให9ท�านทราบว�า การด)าเน�นการสอบค�ดเล"อก
พน�กงานในต)าแหน�งด�งกล�าว การทางพ�เศษฯ ได9วางมาตรการโดยม�ระเบ�ยบ และว�ธ�การ
สอบค�ดเล"อกท�#ร�ดก มม�ความย ต�ธรรม สามารถตรวจสอบความถEกต9องได9ท กข�3นตอน 
โดยไม�ม�บ คคลหร"อกล �มบ คคลใดจะสามารถช�วยเหล"อท�านได9 นอกจากการใช9ความรE9
ความสามารถของท�านเองในการสอบค�ดเล"อกเท�าน�3น 

หากพบผE9ม�พฤต�กรรมด�งกล�าว ขอให9ท�านแจ9งเจ9าหน9าท�#ต)ารวจจ�บก มด)าเน�น
คด�ตามกฎหมาย และ/หร"อโปรดแจ9งผE9อ)านวยการกองการเจ9าหน9าท�# หมายเลขโทรศ�พท� 
0 2940 1214  หร"อ 0 2579  0045 ทราบท�นท� เพ"#อจะได9ด)าเน�นการก�บผE9ท�# 
แอบอ9างตามกฎหมายต�อไป  

และโปรดอย��หลงเช�.อ กล �มม�จฉาช�พท�#ม�กจะอ9างว�าสามารถต�วหร"อ 
กวดว�ชา โดยม�ต�วอย�างข9อสอบเก�าหร"อคE�ม"อการสอบมาขายท�านในราคาแพง  ท�านจะ
เส�ยเง�นเปล�า  

โปรดจ)าไว9ว�า เชาว� ปnญญา และความรE9ความสามารถตามว ฒ�ของท�านเท�าน�3นจะช�วย
ให9ท�านสอบได9  

 

ขอให,ท��นโชคด-..
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