
ข�าวประชาสัมพันธ�การรับสมัครบุคคลภายนอกเข�าทํางาน กฟผ. ป! 2560 
 
 การไฟฟ�าฝ	ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  กําหนดเป�ดรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพ่ือจ+างและ

บรรจุเป,นพนักงาน ป- 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้ 
 

1. ประเภทอัตราท่ีเป*ดรับสมัคร 
 

   1.1 อัตราท่ัวไป : ผู+สมัครสามารถปฏิบัติงานได+ทุกพ้ืนท่ีตามท่ี กฟผ. กําหนด  
   1.2 อัตราภูมิภาค : ผู+สมัครต+องปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีผู+สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน 
ท้ังนี้ ผู+สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต+องมีชื ่ออยู�ในทะเบียนบ+านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด
ติดต�อกันไม�น+อยกว�า 2 ป- ในวันท่ีสมัคร   
 

ท้ังนี้ ผู�สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราท่ัวไปหรืออัตราภูมิภาคได�เพียงอัตราเดียวเท�านั้น  
 

2. คุณสมบัติของผู�สมัคร 
 

  ระดับคุณวุฒิ อายุ ภาษาอังกฤษ 
ปวช.  ปวส. ไม�เกิน 25 ป-บริบูรณ=ในวันท่ีสมัคร - 

ปริญญาตร ี ไม�เกิน 28 ป-บริบูรณ=ในวันท่ีสมัคร TOEIC ไม�น+อยกว�า 550  
มีอายุไม�เกิน 2 ป- นับถึงวันท่ีสมัคร และ
เป,นแบบส�วนบุคคล (Personal) เท�าน้ัน 

ปริญญาโท ไม�เกิน 32 ป-บริบูรณ=ในวันท่ีสมัคร 
 

   ผู�สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต�องใช�ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป@น
แบบส�วนบุคคล (Personal) เท�านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอ่ืน กฟผ. ไม�สามารถ
ตรวจสอบยืนยันได+ ท้ังนี้ ผู+สมัครท่ีผ�านการทดสอบข+อเขียน กฟผ. จะส�งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม�สามารถตรวจสอบยืนยันได+ ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผู+สมัครจะต+องทดสอบ
ใหม� และนําผลคะแนนตามเกณฑ=มายื่นภายในระยะเวลาท่ี กฟผ. กําหนด 
 

3. การรับสมัคร 
 

   ผู�สนใจสามารถสมัครผ�านทางเว็บไซต� กฟผ.  http://www.egat.co.th ในระหว�างวันท่ี 
16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.  
 

4. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
 

    4.1 ผู�สมัครท่ีมีสิทธิ์เข�ารับการทดสอบข�อเขียนในป! 2559 ตามประกาศรับสมัครงาน 
ท่ี 1/2559 และไม�เข�ารับการทดสอบข�อเขียนในวันท่ี 20 มีนาคม 2559 จะไม�มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ.  
ในครั้งนี้ 
    4.2 ผู+สมัครสอบจะต+องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป,นผู+มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครงานและต+องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัครงาน พร+อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร
สอบให+ถูกต+องครบถ+วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู+สมัครสอบ กฟผ. จะถือว�าผู+สมัครเป,นผู+ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต+น และไม�มีสิทธิ์ท่ีจะเรียกร+องใดๆ ท้ังสิ้น 
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5. หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
 

    5.1 รูปถ�าย หน+าตรงไม�สวมหมวกและแว�นตาสีเข+ม ถ�ายไว+ไม�เกิน 6 เดือน   
    5.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ท่ีระบุชื่อ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
หรือใบรับรองการศึกษาท่ีระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา 
  ผู+สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต+องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด+วย  
  ผู�ท่ีคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาป!การศึกษา 2559 อนุโลมให�ใช�ใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ก�อนภาคเรียนสุดท�าย ประกอบกับหนังสือรับรองท่ีระบุคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเม่ือสําเร็จ
การศึกษาให+ส�งเอกสารฉบับสมบูรณ=ทางระบบใบสมัครออนไลน= ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2560    
    5.3 สําเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา) 
    5.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด    
  ผู+สมัครตําแหน�งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร= ในสาขาวิศวกรรมควบคุม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด (วิศวกรรมไฟฟ�า โยธา เครื่องกล เหมืองแร� อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล+อม) ต+องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
  ในกรณีท่ีใช+คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต+องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร= สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง 
  ท้ังนี้ หากไม�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันท่ีสมัคร ต+องนํามา
ยื่นภายใน 1 ป- นับต้ังแต�วันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ+าง 
    5.5 สําเนาทะเบียนบ+านตนเอง 
  กรณีสมัครอัตราภูมิภาค และใช+ภูมิลําเนาบิดา หรือมารดา จะต+องยื่นสําเนาทะเบียน
บ+านบิดาหรือมารดาประกอบด+วย  
 
   หมายเหตุ 
 

1. ผู+สมัครตําแหน�งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให+ตรวจสอบหลักสูตรของท�านว�าสามารถขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได+หรือไม�   

2. เอกสารประกอบการสมัครให+จัดทําเป,นไฟล= 
     (1) ไฟล=รูปถ�าย จะต+องเป,นไฟล=นามสกุล .jpg เท�านั้น ขนาดไม�เกิน 1 เมกะไบต= (Mb) 
     (2) ไฟล=เอกสารประกอบการสมัคร ได+แก� ไฟล=ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล=

คะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล=ทะเบียนบ+าน (ตนเอง  หรือบิดามารดา) ไฟล=ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพต�างๆ และไฟล=อ่ืนๆ จะต+องเป,นไฟล=นามสกุล .pdf เท�านั้น  โดยแนบแต�ละไฟล=ขนาดไม�เกิน 1 เมกะไบต= 
(Mb) 

3. ผู�สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดตําแหน�ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมท้ังการสมัคร
ออนไลน�ได�ทางเว็บไซต�ของ กฟผ. http://www.egat.co.th ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 
เวลา 10.00 น. เป@นต�นไป 
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  หมายเหตุ (ต�อ) 
 

4. กฟผ. กําหนดให�ผู�สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2560 
เวลา 10.00 น. เป@นต�นไป ทางเว็บไซต� กฟผ. http://www.egat.co.th สําหรับผู�ท่ีผ�านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต�น จะต�องพิมพ�แบบฟอร�มการชําระเงินและไปชําระเงินจํานวน  
300 บาท (ค�าธรรมเนียมการสมัครสอบจํานวน 270 บาท และค�าธรรมเนียมธนาคาร 
จํานวน 30 บาท) เฉพาะเคาน�เตอร�ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถ
ชําระเงินได�ตั้งแต�วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ� 2560 และผู+สมัครจะมีสิทธิ์เข+ารับการทดสอบ
ข+อเขียนก็ต�อเมื่อชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร+อยแล+ว ทั้งนี้ กฟผ. จะไม�คืนเงิน
ค�าสมัครสอบไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

5. กฟผ. จะประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการทดสอบข�อเขียน ในวันท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 
10.00 น. ทางเว็บไซต� กฟผ. http://www.egat.co.th (หากผู+มีสิทธิ์เข+ารับการทดสอบข+อเขียน
เป,นผู +มีความบกพร�องทางสายตา โปรดแจ+ง กฟผ. เพ่ือจัดทําชุดข+อสอบสําหรับผู+มีความ
บกพร�องทางสายตา ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.) 

6. ป! 2560 กฟผ. กําหนดทดสอบข�อเขียนในวันอาทิตย�ท่ี 2 เมษายน 2560 โดยผู�สมัครท่ีมีสิทธิ์
เข�ารับการทดสอบข�อเขียน หากไม�เข�ารับการทดสอบ จะไม�มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ.  
เป@นระยะเวลา 1 ป! นับแต�วันทดสอบ  

 
 การสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป@นกระบวนการท่ีมีการดําเนินการอย�างโปร�งใสเป@นระบบ โปรดอย�า
หลงเช่ือการแอบอ�างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว�าจะช�วยให�เข�าทํางาน กฟผ. ได� 
 

******************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 

“ด�วยปรากฏว�า มีคณะบุคคลจัดทําและจําหน�ายแนวข�อสอบคัดเลือกเข�าทํางาน กฟผ. โดยโฆษณา 
ท่ีทําให�เข�าใจได�ว�าเป@นชุดคําถามและคําตอบของข�อสอบในป!ท่ีผ�านๆ มา  ขอแจ�งให�ทราบว�า กฟผ.  
และเจ�าหน�าท่ีไม�มีส�วนเก่ียวข�องในการให�ข�อมูลเพ่ือจัดทําข�อสอบ หรือจําหน�ายแนวข�อสอบดังกล�าว  
การทดสอบของ กฟผ. ดําเนินการโดยสถาบันภายนอกท้ังหมด” 


