ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
ที่ 44/2564
เรื่อง การรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง
___________________
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์
เฉพาะทาง เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
1. อัตราที่รับสมัคร
อัตราทั่วไป ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
2. รายละเอียดของรหัสตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนอัตราที่รับสมัคร
และเงื่อนไขการสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
3.2 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ
3.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัคร
ทางระบบรับสมัครงานออนไลน์
4. การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2) ให้ ผู้ ส มั ค รศึ ก ษาและทำความเข้ า ใจรายละเอี ย ดของประกาศฉบั บ นี้ โ ดยละเอี ย ด
โปรดตรวจสอบคุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะของรหัสตำแหน่ง
ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ปฏิบัติงานตามที่ประกาศรับสมัคร
(3) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ก่อนยืนยัน
ส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ด ขาด ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
(4) ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
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-25. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยเอกสารทุกฉบับ
ที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

เอกสารประกอบการสมัคร

1

รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2

สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

3

สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษา ที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
และวันที่สำเร็จการศึกษา

4

เอกสารอื่นๆ (หากมี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ประกาศนียบัตร
(Certificate)

หมายเหตุ - ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
- ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านัน้ โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟผ.
รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ หรือใช้
เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่ าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้ งแต่ต้น การสอบคัดเลือกของ
ผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น และกรณีได้รับการว่าจ้างแล้ว
กฟผ. จะดำเนินการเลิกจ้างโดยทันที รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
กฟผ. จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟผ. กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
เป็ น ต้ น ไป และผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบความรู้ เฉพาะตำแหน่ ง และสอบสั ม ภาษณ์ ต ามวั น และเวลา
ที่ กฟผ. กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดได้ จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ.
8. วิธีการคัดเลือก
8.1 ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
8.2 สอบสัมภาษณ์
…/3

-39. การบรรจุและอัตราค่าจ้างแรกเข้าทำงาน
9.1 กฟผ. จะดำเนิ นการจ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่ อเตรียมบรรจุเป็ นพนั กงาน หลัง จาก กฟผ.
ทราบผลการตรวจสอบ ดังนี้
(1) ผลการตรวจร่างกายผ่านตามหลักเกณฑ์และรายการที่ กฟผ. กำหนด
(2) ผลการตรวจสอบประวั ติ จ ากการพิ ม พ์ ล ายนิ้ วมื อ ต้ อ งไม่ เคยได้ รับ โทษจำคุ ก โดย
คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้น
โทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
9.2 ผู้ได้รับคัดเลือกที่จะได้รับการจ้างบรรจุเป็นพนักงาน ต้องผ่านการประเมินผลทดลองงาน
เป็นเวลา 90 วัน
9.3 กฟผ. จะพิ จ ารณาอั ต ราค่ า จ้ า งแรกเข้ า ทำงานของผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก โดยคำนึ ง ถึ ง
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาจากหนังสือรับรองหรือใบผ่านงาน ซึ่งต้ องเป็นประสบการณ์ ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหน้าที่
รับผิดชอบในรหัสตำแหน่งที่สมัคร
10. เงื่อนไขของผู้ได้รับคัดเลือกในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟผ.
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงาน และสถานที่ปฏิบัติงานที่เลือกสมัครเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กฟผ.
ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรเข้า ทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
และมีความโปร่งใส หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลื อให้ เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์
โปรดอย่าหลงเชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

(นางปรารถนา โกยทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

กองสรรหาและงานบุคคล
โทร. 09 4242 2607 , 06 2775 8240

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 44/2564
เรื่อง การรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง
รหัส
ตำแหน่ง
S6404

ตำแหน่ง
วิศวกร

คุณวุฒิ/สาขา และคุณสมบัติอื่นๆ
1. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาเอก
2. สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4. คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบจำลอง
ด้านพลังงาน และภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบจำลอง
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis)
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. วิเคราะห์และออกแบบจำลองด้านพลังงาน และภาพฉายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
2. วิเคราะห์และออกแบบจำลองการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost Benefit Analysis) และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
3. จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนที่นำทางด้านความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Roadmap)

จำนวน
(อัตรา)
1

สถานที่
ปฏิบตั งิ าน
สำนักงานกลาง
จ. นนทบุรี

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

