
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
ผลติไฟฟ้าเพือ่ความสขุของคนไทย 

ข ัน้ตอนการสมคัรงาน
บคุคลภายนอก ประจาํปี 2557
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ข ัน้ตอนที ่1 หนา้ใบสมคัร Online
- คลกิปุ่ ม                 จะปรากฏแบบฟอรม์ใบสมคัรงาน 



 ข ัน้ตอนที ่2 การกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้
 - เมือ่เขา้สูร่ะบบการสมคัร Online แลว้ ใหก้รอกขอ้มลูเบือ้งตน้ใหค้รบตามคณุสมบตั ิ

ทีป่ระกาศกาํหนด โดยเฉพาะชอ่งทีม่เีครือ่งหมาย * (ขอ้มลูทีจ่ําเป็นตอ้งกรอก)
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กรณี ปวส./ปวช. และ ปริญญาตรี GPA  

       ตองไมนอยกวา 2.5

กรณี ปวส./ปวช.  อายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ

       ป.ตรี         อายุไมเกิน 28 ปบริบูรณ 

       ป.โท/ป.เอก อายไุมเกนิ 32 ปบริบูรณ 

กรณี  ป.ตรี  ป.โท  และ ป.เอก ตองมีผลคะแนน 

TOEIC ไมนอยกวา 550 คะแนน 

        (ผลคะแนนใชไดตลอดไป) 

 - หลงัจากกรอกขอ้มลูครบ กดปุ่ ม “ถดัไป”



 ข ัน้ตอนที ่3  การกรอกรายละเอยีด
 - กรอกรายละเอยีดใหค้รบ  โดยเฉพาะชอ่งทีม่เีครือ่งหมาย * (ขอ้มลูที่จาํเป็น

ตอ้งกรอก) ในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้
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1.   ตําแหนงที่สมัคร  

2.   ขอมูลประวัติสวนตัว

3.   ขอมูลที่อยู / สถานที่ติดตอ

4.   ขอมูลการศึกษา

5.   ผลคะแนน TOEIC

6.   ใบประกอบวิชาชพีตามกฏหมาย

7.   ความรูดานคอมพิวเตอร

8.   ความสามารถพิเศษ

    9.   ความสามารถพิเศษอืน่ๆ

    10. ประสบการณการทํางาน

11. การไปปฏิบัติงานตางจังหวัด

    12. ขอมูลความผิดทางวินัย   

13. ขอมูลอื่นๆ

14. รูปถาย

15. เอกสารประกอบการสมัคร



 ข ัน้ตอนที ่3  การกรอกรายละเอยีด
 - ตวัอยา่งการกรอกรายละเอยีด
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 -หลงัจากกรอกขอ้มลูครบ กดปุ่ ม “ถดัไป”

ระบุอัตราทีต่องการสมัคร ไดแก

 - อัตราทั่วไป 

 - อัตราทองถิ่น โปรดระบุจังหวัด

หมายเหต ุ!!!
อัตราท่ัวไป หมายถึง ผูสมัครสามารถปฏิบัติงาน

ไดทุกพ้ืนท่ีตามท่ี กฟผ. กาํหนด

อัตราทองถิ่น หมายถึง ผูสมัครจะตองไป

ปฏิบัติงานในภาคท่ีผูสมัครเลือก ตามแนบทาย

ประกาศรับสมคัร



 ข ัน้ตอนที ่3  การกรอกรายละเอยีด
 - ตวัอยา่งการกรอกรายละเอยีด  หวัขอ้  14. รปูถา่ย และ 15. เอกสารประกอบการสมคัร
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- หลงัจาก แนบไฟลร์ปูภาพ และ ไฟลเ์อกสาร
ประกอบการสมคัรงาน กรณุาตรวจสอบ โดย
คลิก๊ “ตรวจเอกสารคลิก๊ทีน่ ี”่ เพือ่ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง

- หลงัจากกรอกขอ้มลูครบ กดปุ่ ม “สง่ใบสมคัร”

ขอควรระวัง !! 

--- การแนบ File รูปถาย หนาตรง ไมสวมหมวก นามสกุล File รปูภาพท่ี

สนับสนนุ คือ : jpg , png , jpeg เทานั้น และ รูปถายตองมีขนาดไมเกิน 1 

เมกกะไบต 

--- โปรดอยานํารูปถายของทาน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถาย

ตองไมนอยกวา 120x120 Pixels

ขอควรระวัง !!

--- เอกสารประกอบการรับสมัครงานตองทําเปน File เดียวกัน

ท้ังหมด จํานวน 1 File เทานั้น ในรูปแบบ “ PDF File”  ไมเกิน 

3 เมกกะไบต ขนาด A4 

--- โปรดอยานาํเอกสารประกอบการรับสมัครงานท้ังหมด Scan 

ลงในกระดาษ A4 ภายในแผนเดียว เพราะจะทําใหขนาดเล็กมาก

--- การตั้งช่ือ File รูปถาย  และ File เอกสารประกอบการรับ

สมัครงานจะตองตั้งช่ือ File เปนภาษาอังกฤษ เทานั้น  หามใช

ภาษาไทย  ตัวเลข  หรือสัญลักษณพิเศษอ่ืนๆ เชน * - / @ < 

เปนตน



 ข ัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบความถกูตอ้ง
 - กรณุา “ตรวจสอบ” ความถกูตอ้งของขอ้มลูท ัง้หมด
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หลังจากตรวจสอบความถูกตองแลว  

- กดปุม “ยืนยัน” 

- กดปุม “แกไข” ในกรณีที่ขอมูลไมถกูตอง

!!! ขอควรระวัง !!! 

หากกดปุม “ยืนยัน” แลว จะไมสามารถแกไขขอมูลไดอีก



 ข ัน้ตอนที ่5 เสร็จสิน้การสมคัร
 - เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “พมิพห์นา้นี”้ เพือ่เก็บเอกสารไว้

เป็นหลกัฐาน
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