ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
ที่ 32 / 2564
เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก
และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานขับเรือ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน จำนวน 100 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่กำหนด โดยมี
คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
1. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัครของแต่ละตำแหน่ง
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบ
รับสมัครงานออนไลน์
2.4 ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่อในทะเบี ยนบ้ านตามพื้ นที่จังหวั ดที่ กฟผ. กำหนด
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
3. การรับสมัคร
รับ สมัครผ่ านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่ านั้ น โดยกำหนดรับสมั ค ร
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าว/ประชาสัมพันธ์ เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงาน
และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2) ให้ ผู้ สมั ครศึ ก ษาและทำความเข้ าใจรายละเอี ย ดของประกาศฉบั บ นี้ โดยละเอี ย ดก่ อ นกรอก
ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัส เท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตำแหน่งงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัคร ก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
(4) กรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์
(5) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์
ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6) ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
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-24. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร
ตามแนบท้ายประกาศ และเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากผู้สมัครไม่สามารถหาหนังสือ
รับรองประสบการณ์ทำงานมาแนบในวันที่สมัครได้ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์ทำงานตามแบบฟอร์ม
ที่ ก ำหนดในระบบรับ สมั คร และหากได้รับ คั ดเลือกเข้าทำงาน ผู้สมัค รต้ อ งนำหนั งสือ ดั งกล่าวมาแสดงต่ อ กฟผ.
ตามวันที่กำหนด หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจ้าง
5. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟผ.
รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็ นผู้ที่มีคุณ สมบัติ
ไม่เป็ นไปตามประกาศ หรือข้อมูล เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อ งครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลเป็ น เท็ จ หรือ
ใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น การสอบคัดเลือกของ
ผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น และกรณีได้รับการว่ าจ้างแล้ว
กฟผ. จะดำเนินการเลิกจ้างโดยทันที รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6. รูปแบบการจ้าง
สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
กฟผ. จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบโดยจะประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางเว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการทดสอบ กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเข้ า รับ การทดสอบตามวั น และเวลาที่ กฟผ. กำหนด หากไม่ ส ามารถเข้ า รั บ
การทดสอบได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น
การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีความโปร่งใส
หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(นางปรารถนา โกยทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
กองสรรหาและงานบุคคล
โทร. 09 4242 2607 , 06 2775 8240

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 32 / 2564
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
- มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้
ประเภทเครื่องจักรกล

ชนิดใบอนุญาตขับรถยนต์

รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์

ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 ขึ้นไป
และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ

รถบรรทุกติดเครน รถปั้นจั่นล้อยาง รถกระเช้า รถขุด
รถแทรกเตอร์ รถเจาะสำรวจ รถขุดหลุม รถบรรทุกเทท้าย
รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ รถเกลี่ยดิน รถตักล้อยาง

ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป
และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ

* ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของเครื่องจักรกลตามรหัสที่สมัครได้
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
1. หน่วยงานในภาคกลาง
หน่วยงาน
สำนักงานกลาง
(จ.นนทบุรี)

รหัส
A0101

ประเภทเครื่องจักรกล
รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์

อัตรา
2

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ ทุกจังหวัด

A0102

รถบรรทุกติดเครน
รถปั้นจั่นล้อยาง

1

A0103

รถกระเช้า

1

หน่วยงาน
กฟผ. แม่เมาะ
(จ.ลำปาง)

รหัส
A1001

อัตรา
1

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ลำปาง

A1002

ประเภทเครื่องจักรกล
รถขุด
รถแทรกเตอร์
รถเจาะสำรวจ
รถบรรทุกติดเครน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับรถลากจูงพร้อม
เทรลเลอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก
ติดเครน หรือรถปั้นจั่นล้อยาง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์ขับรถกระเช้า

2. หน่วยงานในภาคเหนือ
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1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับรถขุด หรือ
รถแทรกเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์ขับเครื่องจักรกล
ประเภทรถบรรทุกหรือ ขับรถ
ในพื้นที่การทำเหมือง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. หน่วยงานในภาคเหนือ (ต่อ)
หน่วยงาน
กฟผ. แม่เมาะ
(จ.ลำปาง)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ลำปาง

กฟผ. แม่เมาะ
(จ.ลำปาง)

รหัส
A1003

ประเภทเครื่องจักรกล
รถบรรทุกเทท้าย
รถเกลี่ยดิน

อัตรา
2

-

A1005

รถบรรทุกเทท้าย
ขนาดใหญ่

2

-

A1006

รถตักล้อยาง
รถบรรทุกเทท้าย
ขนาดใหญ่

1

-

A1007

รถบรรทุกติดเครน
รถกระเช้า

1

-

ประเภทเครื่องจักรกล
รถบรรทุกเทท้าย
รถขุด

อัตรา
1

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ลำปาง ตาก แพร่
พะเยา ลำพูน เชียงใหม่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก
เทท้ายและรถเกลี่ยดิน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก
เทท้ายขนาดใหญ่
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีประสบการณ์ขับรถตักล้อยาง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก
ติดเครนหรือรถกระเช้า
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.ขอนแก่น)

รหัส
A1501

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครพนม เลย
นครราชสีมา อำนาจเจริญ
มหาสารคาม อุบลราชธานี
ยโสธร ร้อยเอ็ด อุดรธานี
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย บุรีรัมย์ มุกดาหาร
หนองบัวลำภู บึงกาฬ
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-

4. หน่วยงานในภาคใต้
หน่วยงาน
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
(จ.กระบี่)

รหัส
A2601

ประเภทเครื่องจักรกล
รถบรรทุกติดเครน

อัตรา
1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับเครื่องจักรกล
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิส์ มัคร
คือ จังหวัด ชุมพร กระบี่
นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ระนอง สตูล สงขลา
สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี สมัครรหัสที่กำหนดภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร และใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือ
มารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกลที่สมัคร
(6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะรหัสที่กำหนดประสบการณ์)
หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัค รงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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รูปภาพประเภทเครื่องจักรกล
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์

รถบรรทุกติดเครน

รถปั้นจั่นล้อยาง

รถกระเช้า

รถขุดหลุม

รถเจาะสำรวจ
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รถบรรทุกเทท้าย

รถเกลี่ยดิน

รถแทรกเตอร์

รถตักล้อยาง

รถขุด

รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่
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ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกินตามที่กำหนด นับถึงวันสมัคร
- มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
1. หน่วยงานในภาคเหนือ
หน่วยงาน
กฟผ. แม่เมาะ
(จ.ลำปาง)

รหัส
B1001

ประเภทรถ
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบัส

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
40 ปี

B1002

รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบัส

1

ไม่เกิน
35 ปี

ประเภทรถ
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบัส

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
35 ปี

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ลำปาง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับรถยนต์
และรถบัส ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ขับรถ
สำหรับให้บริการบุคคล
สำคัญและผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีประสบการณ์ขับรถยนต์
และรถบัส ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน
เขื่อนสิรินธร
(จ.อุบลราชธานี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครพนม เลย นครราชสีมา
อำนาจเจริญ มหาสารคาม
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
อุดรธานี ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร์ หนองคาย บุรีรัมย์
หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ

รหัส
B1601
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-

2. หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
หน่วยงาน
เขื่อนอุบลรัตน์
(จ.ขอนแก่น)

รหัส
B1501

ประเภทรถ
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบัส

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-

รหัส
B2501

ประเภทรถ
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบัส

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับรถ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ภูมลิ ำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ขอนแก่น

3. หน่วยงานในภาคใต้
หน่วยงาน
เขื่อนบางลาง
(จ.ยะลา)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด สงขลา ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถ
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี ใช้ภูมิลำเนาของบิ ดา หรือมารดา ต้ องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือ
มารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป
(6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะรหัสที่กำหนดประสบการณ์)
หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรื อหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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ตำแหน่ง พนักงานขับเรือ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร
- มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสองขึ้นไป
หน่วยงานที่ปฏิบัตงิ านเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
1. หน่วยงานในภาคเหนือ
หน่วยงาน
เขื่อนสิริกิติ์
(จ.อุตรดิตถ์)

รหัส
C1301

อัตรา
1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีประสบการณ์ขับเรือและงานตามลักษณะงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
สุโขทัย ตาก ลำปาง แพร่ น่าน

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับเรือ
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี ใช้ภูมิลำเนาของบิ ดา หรือมารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือ
มารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชัน้ สองขึน้ ไป
(6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ 1 ปฏิบัตงิ านรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
- กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ ในงานรักษาความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติ
หน้าที่สายตรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติหน้าที่ปอ้ งกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีความสามารถในการขับ รถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุ ญ าตขับ รถ หรือ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
1. หน่วยงานในภาคกลาง
หน่วยงาน
สำนักงานกลาง
(จ.นนทบุรี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
กฟผ. สำนักงานไทรน้อย
(จ.นนทบุรี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
(จ.สมุทรปราการ)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ
โรงไฟฟ้าวังน้อย
(จ.พระนครศรีอยุธยา)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี
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รหัส
D0101

อัตรา
2

D0201

4

D0301

5

D0401

6

1. หน่วยงานในภาคกลาง (ต่อ)
หน่วยงาน
โรงไฟฟ้าบางปะกงและศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
(จ.ฉะเชิงเทรา)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
เขื่อนศรีนครินทร์
(จ.กาญจนบุรี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขื่อนวชิราลงกรณ
(จ.กาญจนบุรี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาญจนบุรี
เขื่อนแก่งกระจาน
(จ.เพชรบุรี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี
โรงไฟฟ้าทับสะแก
(จ.ประจวบคีรีขันธ์)

รหัส
D0501

อัตรา
8

D0601

2

D0701

1

D0801

2

D0901

3

รหัส
D1101

อัตรา
4

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิส์ มัคร
คือ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

2. หน่วยงานในภาคเหนือ
หน่วยงาน
เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)
และ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (จ.เชียงใหม่)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน
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3. หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน

รหัส

อัตรา

โรงไฟฟ้าน้ำพอง
(จ.ขอนแก่น)

D1401

5

D1501

2

D1701

3

D1801

8

D2001

6

หน่วยงาน

รหัส

อัตรา

โรงไฟฟ้าภาคใต้
(จ.กระบี่)

D2201

3

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขื่อนอุบลรัตน์
(จ.ขอนแก่น)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิส์ มัคร
คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขื่อนปากมูล
(จ.อุบลราชธานี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
เขื่อนจุฬาภรณ์ และ เขื่อนห้วยกุ่ม
(จ.ชัยภูมิ)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ชัยภูมิ ขอนแก่น เพชรบูรณ์
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
(จ.นครราชสีมา)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ลพบุรี

4. หน่วยงานในภาคใต้

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กระบี่ พังงา ตรัง
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4. หน่วยงานในภาคใต้ (ต่อ)
หน่วยงาน
โรงไฟฟ้าจะนะ
(จ.สงขลา)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิส์ มัคร
คือ จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี
เขื่อนรัชชประภา
(จ.สุราษฎร์ธานี)
ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เขื่อนบางลาง
(จ.ยะลา)

รหัส
D2301

อัตรา
4

D2401

2

D2501

5

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำหรับกลุ่มที่ 1)
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี ใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือ มารดา จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้ านบิดาหรือ
มารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาหนังสือรับรองการรับราชการทหารหรือตำรวจ หรือ การเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสา
รักษาดินแดน หรือ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
(6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- สำเนาใบอนุญาตขับรถ
หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ 2 ปฏิบัตหิ น้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดิ นแดนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ
มีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณี ที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
- หากมีความสามารถในการขับ รถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุ ญ าตขับ รถ หรือ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน่วยงาน
สำนักงานกลาง
(จ.นนทบุรี)

รหัส
D0102

อัตรา
3

ภูมลิ ำเนาที่มสี ิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำหรับกลุ่มที่ 2)
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี ใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือ
มารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาหนังสือรับรองการรับราชการทหารหรือตำรวจ หรือ การเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสา
รักษาดินแดน หรือ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
(6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
-

สำเนาใบอนุญาตขับรถ

-

สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรดับเพลิง

หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึ กษา หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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ตำแหน่ง คนชำนาญงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
- มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด
หน่วยงานที่ปฏิบัตงิ านเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
1. หน่วยงานในภาคเหนือ
หน่วยงาน
กฟผ. แม่เมาะ
(จ.ลำปาง)

รหัส
E1001

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด ลำปาง

ลักษณะงาน
งานติดตั้ง เดินเครื่อง
และบำรุงรักษา
เครื่องสูบน้ำออกจาก
บ่อเหมือง

อัตรา
1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สามารถรื้อถอนและติดตั้งระบบ
สูบน้ำในบ่อเหมือง
- มีประสบการณ์เดินเครื่องสูบน้ำ
ขนาดใหญ่ในบ่อเหมือง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลักษณะงาน
งานตรวจบำรุงรักษา
สายส่ง

อัตรา
1

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในที่สูง

2. หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.ขอนแก่น)

รหัส
E2101

ภูมลิ ำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร
คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม เลย นครราชสีมา
อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุบลราชธานี
ยโสธร ร้อยเอ็ด อุดรธานี ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรนิ ทร์ หนองคาย บุรีรัมย์
หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งคนชำนาญงาน
(1) รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี ใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือ
มารดาประกอบด้วย
(3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
(4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผ่าน/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
(5) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะรหัสที่กำหนดประสบการณ์)
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หมายเหตุ
(1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
ระดับ ปวช. มาแสดง
(3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึ กษา หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา
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ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย บุคคล
___

ผู้ที่จะได้รับการจ้าง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
3. มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4. สามารถทำงานให้แก่ กฟผ. ได้เต็มเวลา
5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์การสาธารณะอื่น
8. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง
9. ไม่ เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก พั ก ราชการ หรื อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด งานเป็ น การชั่ ว คราวในลั ก ษณะเดี ย วกั น
กับถูกพักราชการ
10. ไม่ เคยได้ รั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ โทษสำหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
11. ไม่เคยต้องคำพิ พ ากษาหรือคำสั่ งของศาลให้ ท รัพ ย์สิน ตกเป็ น ของแผ่น ดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
12. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ
การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงาน สมาชิก
และผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
13. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
14. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

