
 
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 

  ที่  33 / 2564 
  เรื่อง  การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (เพิ่มเติม) 

 

  ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก
และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่
ที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี ้

  1. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
   ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา คุณสมบัติผูส้มัคร และเงื่อนไขการสมัครของแต่ละตำแหน่ง 
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
   2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บคุคล ตามแนบท้ายประกาศ 
   2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบ
รับสมัครงานออนไลน์ 

  3. การรับสมัคร 
   รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร 
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) ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก 
ใบสมคัร 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) ไม่มีค่าธรรมเนยีมสมัครสอบ 
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  4.  เอกสารประกอบการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร
ตามแนบท้ายประกาศ และเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
    ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากผูส้มัครไม่สามารถหาหนังสือ
รับรองประสบการณ์ทำงานมาแนบในวันที่สมัครได้ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์ทำงานตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนดในระบบรับสมัคร และหากได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สมัครต้องนำหนังสือดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ.  
ตามวันที่กำหนด หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจ้าง  

  5.  เงื่อนไขการสมคัร 
   ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟผ. 
รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ หรือ 
ใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น การสอบคัดเลือกของ
ผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น และกรณีได้รับการว่าจ้างแล้ว 
กฟผ. จะดำเนินการเลิกจ้างโดยทันที รวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

  6. รูปแบบการจ้าง  
   สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน  

  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 
   กฟผ. จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบโดยจะประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางเว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการทดสอบ กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  
   ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่ กฟผ. กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับ 
การทดสอบได ้จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น   

  การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีความโปร่งใส 
หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ 

 
กองสรรหาและงานบุคคล 
โทร. 09 4242 2607 , 06 2775 8240 

 

ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  2564 

 
(นางปรารถนา  โกยทอง) 

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 

http://www.egat.co.th/
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 33 / 2564 
 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

    -  อายุไม่เกิน 40 ปี นับถงึวันสมัคร 
    -  มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป  
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ ได้แก ่

หน่วยงาน รหัส ประเภทรถ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
สำนักงานกลาง 

(จ.นนทบุรี) 

ภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร 
คือ ทุกจังหวัด 

B0101 รถเก๋ง 
รถตู้ 

 

4 - มีประสบการณ์ขับรถ สำหรับให้บริการ
บุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

 

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถ 

     (1)  รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

     (2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  

     (3)   สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศกึษา         

     (4)   สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการผา่น/ได้รับการยกเว้นทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 

     (5)   สำเนาใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป 

เอกสารเพิ่มเตมิ (ถ้ามี)  

  -  สำเนาหนังสือรับรองประสบการณท์ำงาน                   

หมายเหตุ   
  (1)  ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกนิ 1 เมกะไบต์ (MB) 
   ไฟล์เอกสารประกอบการสมคัรอื่นๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 

  (2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
   ระดับ ปวช. มาแสดง 

  (3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน         
           ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา 

 

ตำแหน่ง พนักงานขบัรถ 
 



  

 

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 หรือองค์การสาธารณะอ่ืน  

8. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
 ที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง  

9. ไม่ เป็นผู้ที่อยู่ ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน  
 กับถูกพักราชการ  

10. ไม่ เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำ 
 โดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าป ี 

11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ  หรือ 
 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

12. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ
 การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงาน สมาชิก
 และผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

13. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  

14. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  


