
 
ประกาศฝา่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 

  ที่  17/2565 
  เร่ือง  การรับสมัครพนักงานสญัญาจ้างพิเศษ 

 
  ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก
และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานรักษาความปลอดภัย และ        
คนชำนาญงาน จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้ 

  1. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
   ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัครของแต่ละตำแหน่ง 
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
   2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ 
   2.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   2.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  
   2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบ
รับสมัครงานออนไลน์ 
   2.5 ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร 

  3. การรับสมัคร 
   รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1)  เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าว/ประชาสัมพันธ์  เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงาน 
และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์” 
   (2) ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก 
ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน 
   (3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัส เท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตำแหน่งงาน 
สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัคร ก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร 
   (4) กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์  
   (5) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ 
ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   (6) ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
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  4.  เอกสารประกอบการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร
ตามแนบท้ายประกาศ และเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
    ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากผู้สมัครไม่สามารถหาหนังสือ
รับรองประสบการณ์ทำงานมาแนบในวันที่สมัครได้ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์ทำงานตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนดในระบบรับสมัคร และหากได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สมัครต้องนำหนังสือดังกล่าวมาแสดงต่อ กฟผ.  
ตามวันที่กำหนด หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจ้าง  

  5.  เงื่อนไขการสมัคร 
   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 เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบ 
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางเว็บไซต์ http://www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565        
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการทดสอบ กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  
   ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่ กฟผ. กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับ 
การทดสอบได้ 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 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
(นางปรารถนา  โกยทอง) 

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 

http://www.egat.co.th/
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 17/2565 
 

 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

     -  อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวนัสมัคร 

     -  มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเคร่ืองจักรกล ดังนี้ 

ประเภทเคร่ืองจักรกล ชนิดใบอนุญาตขับรถ 

รถบรรทุกน้ำมัน 
ผู้สมคัรต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 ขึ้นไป 

และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอาย ุ

รถขุด  รถบรรทุกติดเครน  
ผู้สมคัรต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ข้ึนไป 

และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอาย ุ

 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ไดแ้ก่ 

 1. หน่วยงานในภาคกลาง 

  หน่วยงาน รหสั ประเภทเคร่ืองจักรกล อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
สำนักงานกลาง 

(จ.นนทบุรี) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธ์ิสมัคร 
คือ ทุกจังหวัด 

A0101 รถบรรทุกตดิเครน 1 - มปีระสบการณ์การผ่านงานดา้น 
 การบังคับรถบรรทุกติดเครน 
 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- มีความรู้และความสามารถในการ 
 บำรุงรักษา/ซ่อมแซมรถบรรทุก 
 ติดเครนในเบื้องต้นได ้

 

 2. หน่วยงานในภาคเหนือ 

  หน่วยงาน รหัส ประเภทเคร่ืองจักรกล อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
กฟผ. แม่เมาะ 

(จ.ลำปาง) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธิ์สมัคร 
คือ จังหวัด ลำปาง 

A1001 รถบรรทุกนำ้มัน 1 - 
 

 

 
 
 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
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 2. หน่วยงานในภาคเหนือ (ต่อ) 

  หน่วยงาน รหัส ประเภทเคร่ืองจักรกล อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
เขื่อนสิริกิติ ์
(จ.อุตรดิตถ์) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธ์ิสมัคร 
คือ จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่

สุโขทัย  พิษณุโลก 

A1301 รถขุด 
รถบรรทุกตดิเครน 

1 - สามารถขับ/บังคับเครื่องจักรกล  
 ได้แก่ รถขุด รถบรรทุกติดเครน ได้ 

 

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 

     (1)  รูปถ่ายสี เปน็ทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

     (2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง กรณี สมัครรหัสที่กำหนดภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์สมัคร และใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือ
   มารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย 

     (3)  สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิารศึกษา         

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

     (5)  สำเนาใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเคร่ืองจักรกลที่สมัคร 

  (6)  สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะรหัสที่กำหนดประสบการณ์)             
  

หมายเหตุ   
  (1)  ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเปน็ไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 
   ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ  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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รูปภาพประเภทเครื่องจักรกล 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล 
 

รถบรรทุกน้ำมัน  
 

   
 

รถบรรทุกติดเครน 
 

    
 

รถขุด 
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(ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  -  เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา    
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง  หรือ  
มีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

    -  กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี  ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  -  กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 -  สามารถควบคุมป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและสามารถควบคุมบำรุงรักษารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง  
และรถอ่ืน ๆ ได้ 
 -  สามารถสนับสนุนการอบรมด้านอัคคีภัยตามหลักสูตรที่กำหนดได้ 
  -  หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์  รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ 
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้น Advance หรือขั้นก้าวหน้า หรือขั้นรุนแรง จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน่วยงาน รหัส อัตรา 
สำนักงานกลาง 

(จ.นนทบุรี) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธ์ิสมัคร 
คือ ทุกจังหวัด 

D0101 3 

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ปฏิบัตหิน้าที่ป้องกนัและระงับอัคคีภัย) 

      (1)  รูปถ่ายสี เป็นทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

     (2) สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง  

     (3)   สำเนาใบแสดงคุณวฒุิการศึกษา         

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

  (5) สำเนาหนังสือรับรองการรับราชการทหารหรือตำรวจ หรือ การเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสา
   รักษาดินแดน หรือ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ
   หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือ สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์
   ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
   และระงับอัคคีภัย 

     (6) สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
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เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

   -     สำเนาใบอนุญาตขับรถ  

  -  สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรดับเพลิง                              

หมายเหตุ   

  (1)  ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเปน็ไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 
   ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ  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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คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

     -  อายุไม่เกิน 35 ปี นบัถึงวนัสมัคร   

     -  มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด  
 

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ไดแ้ก่ 

 1. หน่วยงานในภาคกลาง  
 

หน่วยงาน รหัส ลักษณะงาน อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง 

(จ.นนทบุรี) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธิ์สมัคร 
คือ ทุกจังหวัด 

E0101 
 

- งานบำรุงรักษาสายส่งตามวาระ
 และเมื่อมีเหตุขดัข้อง 
- งานตรวจสอบและตรวจรับ
 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสายส่ง 
- งานดูแลรักษาเขตเดินสายส่ง
 และอุปกรณ์สายส่ง 

1 สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ 

 

 2. หน่วยงานในภาคเหนือ 
 

หน่วยงาน รหัส ลักษณะงาน อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
เขื่อนสิริกิติ ์
(จ.อุตรดิตถ์) 

ภูมิลำเนาที่มสีิทธ์ิสมัคร 
คือ จังหวัด อุตรดิตถ์  

E1301 
 

งานเช่ือมแก๊สและไฟฟ้า 1 - มีประสบการณ์การเช่ือม
 ไฟฟ้าและเช่ือมแบบ TIG  
 (อย่างละไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
-  หากสามารถใช้อุปกรณ์
 เครื่องจักรในโรงงานได้  
 เช่น เครื่องกลึง เครื่องไส  
 เครื่องเจาะ เป็นต้น  
 จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 

เอกสารประกอบการสมัครงานตำแหน่งคนชำนาญงาน 

     (1)  รูปถ่ายสี เปน็ทางการ หน้าตรงไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

     (2) สำเนาทะเบียนบา้นตนเอง กรณี สมัครรหัสที่กำหนดภูมิลำเนาที่มีสิทธิส์มัคร และใช้ภูมลิำเนาของบิดา หรือ
   มารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบดว้ย 

     (3)  สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิารศึกษา         

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

     (5)  สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะรหัสที่กำหนดประสบการณ)์ 

 

ตำแหน่ง คนชำนาญงาน 
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หมายเหตุ   
  (1)  ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเปน็ไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 
   ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ  จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 

  (2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงาน จะต้องนำใบแสดงคุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึง
   ระดับ ปวช. มาแสดง 

  (3) เอกสารประกอบการสมัครงาน กฟผ. จะส่งตรวจสอบความถูกต้องจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน         
           ที่ออกหนังสือรับรอง การปลอมแปลงเอกสารและการใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดทางอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

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  


