ขาวประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลภายนอกเขาทํางาน กฟผ. ป! 2560
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กําหนดเปดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ+างและ
บรรจุเป,นพนักงาน ป- 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้
1. ประเภทอัตราที่เป*ดรับสมัคร
1.1 อัตราทั่วไป : ผู+สมัครสามารถปฏิบัติงานได+ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กําหนด
1.2 อัตราภูมิภาค : ผู+สมัครต+องปฏิบัติงานในหนวยงานที่ผู+สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน
ทั้งนี้ ผู+สมั คร หรือ บิด า หรือ มารดา จะต+อ งมีชื ่อ อยู ในทะเบีย นบ+า นตามพื ้น ที ่จ ัง หวัด ที ่ กฟผ. กํา หนด
ติดตอกันไมน+อยกวา 2 ป- ในวันที่สมัคร
ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคไดเพียงอัตราเดียวเทานั้น
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
ระดับคุณวุฒิ

อายุ

ภาษาอังกฤษ

ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี

ไมเกิน 25 ป-บริบูรณ=ในวันที่สมัคร
ไมเกิน 28 ป-บริบูรณ=ในวันที่สมัคร

ปริญญาโท

ไมเกิน 32 ป-บริบูรณ=ในวันที่สมัคร

TOEIC ไมน+อยกวา 550
มีอายุไมเกิน 2 ป- นับถึงวันที่สมัคร และ
เป,นแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น

ผูสมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะตองใชผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป@น
แบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไมสามารถ
ตรวจสอบยืนยันได+ ทั้งนี้ ผู+สมัครที่ผานการทดสอบข+อเขียน กฟผ. จะสงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไมสามารถตรวจสอบยืนยันได+ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู+สมัครจะต+องทดสอบ
ใหม และนําผลคะแนนตามเกณฑ=มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนด
3. การรับสมัคร

ผูสนใจสามารถสมัครผานทางเว็บไซต กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหวางวันที่
16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.
4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

4.1 ผู สมั ค รที่ มีสิทธิ์ เขารั บการทดสอบขอเขี ยนในป! 2559 ตามประกาศรับ สมั ค รงาน
ที่ 1/2559 และไมเขารับการทดสอบขอเขียนในวันที่ 20 มีนาคม 2559 จะไมมีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ.
ในครั้งนี้
4.2 ผู+สมัครสอบจะต+องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป,นผู+มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครงานและต+องกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครงาน พร+อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
สอบให+ถูกต+องครบถ+วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู+สมัครสอบ กฟผ. จะถือวาผู+สมัครเป,นผู+ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตต+น และไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกร+องใดๆ ทั้งสิ้น

-25. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
5.1 รูปถาย หน+าตรงไมสวมหมวกและแวนตาสีเข+ม ถายไว+ไมเกิน 6 เดือน

5.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ/สาขาวิชา
หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
ผู+สมัครระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท ต+องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด+วย
ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาป!การศึกษา 2559 อนุโลมใหใชใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) กอนภาคเรียนสุดทาย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุคุณ วุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาให+สงเอกสารฉบับสมบูรณ=ทางระบบใบสมัครออนไลน= ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
5.3 สําเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)
5.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด
ผู+สมัครตําแหนงวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= ในสาขาวิศวกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกําหนด (วิศวกรรมไฟฟา โยธา เครื่องกล เหมืองแร อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล+อม) ต+องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่ใช+คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต+องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร= สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง
ทั้งนี้ หากไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัคร ต+องนํามา
ยื่นภายใน 1 ป- นับตั้งแตวันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ+าง
5.5 สําเนาทะเบียนบ+านตนเอง
กรณี สมัครอัตราภูมิภาค และใช+ภูมิลําเนาบิดา หรือมารดา จะต+องยื่น สําเนาทะเบียน
บ+านบิดาหรือมารดาประกอบด+วย
หมายเหตุ
1. ผู+สมัครตําแหนงวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให+ตรวจสอบหลักสูตรของทานวาสามารถขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได+หรือไม
2. เอกสารประกอบการสมัครให+จัดทําเป,นไฟล=
(1) ไฟล=รูปถาย จะต+องเป,นไฟล=นามสกุล .jpg เทานั้น ขนาดไมเกิน 1 เมกะไบต= (Mb)
(2) ไฟล= เอกสารประกอบการสมั คร ได+ แก ไฟล= ใบแสดงผลการศึ กษา (คุ ณวุ ฒิ /Transcript) ไฟล=
คะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล=ทะเบียนบ+าน (ตนเอง หรือบิด ามารดา) ไฟล=ใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพตางๆ และไฟล=อื่นๆ จะต+องเป,นไฟล=นามสกุล .pdf เทานั้น โดยแนบแตละไฟล=ขนาดไมเกิน 1 เมกะไบต=
(Mb)
3. ผู สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดตํ าแหนง คุ ณ วุ ฒิ และสาขาวิ ชา รวมทั้ งการสมั ค ร
ออนไลนไดทางเว็ บ ไซตของ กฟผ. http://www.egat.co.th ในวั น ที่ 11 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น. เป@นตนไป
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หมายเหตุ (ตอ)
4. กฟผ. กําหนดใหผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
เวลา 10.00 น. เป@นตนไป ทางเว็บไซต กฟผ. http://www.egat.co.th สําหรับผูที่ผานการ
ตรวจสอบคุณสมบั ติ เบื้ องตน จะตองพิ มพแบบฟอรมการชําระเงิน และไปชํ าระเงิน จํานวน
300 บาท (คาธรรมเนี ยมการสมั ค รสอบจํ า นวน 270 บาท และคาธรรมเนีย มธนาคาร
จํา นวน 30 บาท) เฉพาะเคานเตอรธนาคารกรุง ไทย ทุก สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถ
ชํา ระเงิน ไดตั้งแตวัน ที่ 22 – 27 กุมภาพั นธ 2560 และผู+สมัครจะมีสิท ธิ์เ ข+า รับ การทดสอบ
ข+อเขีย นก็ต อเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรีย บร+อยแล+ว ทั้งนี้ กฟผ. จะไมคืน เงิน
คาสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กฟผ. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบขอเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา
10.00 น. ทางเว็บไซต กฟผ. http://www.egat.co.th (หากผู+มีสิทธิ์เข+ารับการทดสอบข+อเขียน
เป,น ผู +ม ีค วามบกพรองทางสายตา โปรดแจ+ง กฟผ. เพื่ อ จั ด ทํ า ชุ ด ข+ อ สอบสํ า หรั บ ผู+ มี ค วาม
บกพรองทางสายตา ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
6. ป! 2560 กฟผ. กําหนดทดสอบขอเขียนในวันอาทิตยที่ 2 เมษายน 2560 โดยผูสมัครที่มีสิทธิ์
เขารั บ การทดสอบขอเขี ย น หากไมเขารั บ การทดสอบ จะไมมี สิ ท ธิ์ ส มั ค รงานกั บ กฟผ.
เป@นระยะเวลา 1 ป! นับแตวันทดสอบ
การสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป@นกระบวนการที่มีการดําเนินการอยางโปรงใสเป@นระบบ โปรดอยา
หลงเชื่อการแอบอางของบุคคล หรือเอกสารใดๆ วาจะชวยใหเขาทํางาน กฟผ. ได
*******************
“ดวยปรากฏวา มีคณะบุคคลจัดทําและจําหนายแนวขอสอบคัดเลือกเขาทํางาน กฟผ. โดยโฆษณา
ที่ทําใหเขาใจไดวาเป@น ชุดคําถามและคําตอบของขอสอบในป!ที่ผานๆ มา ขอแจงใหทราบวา กฟผ.
และเจาหนาที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการใหขอมูลเพื่อจัดทําขอสอบ หรือจําหนายแนวขอสอบดังกลาว
การทดสอบของ กฟผ. ดําเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด”

ฝายทรัพยากรบุคคล
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
โทร. 02-436-4388, 02-436-5311
(โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ)

