
ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง 
กฟผ. จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563
ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit 

FAQ
การรับสมัครบุคคลภายนอก

กฟผ. จะเริ่มเปิดรับสมัครงานเมื่อไร ? สมัครอย่างไร ?
ต้องเดินทางไปที่ กฟผ. หรือไม่ ?

ประจ าปี 2563 
เข้าท างาน กฟผ. 

ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไร ?

กฟผ. ไม่ก าหนดเกรดเฉลี่ยข้ันต่ าของผู้สมัครทุกระดับคุณวุฒิ

ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ โดยใช้
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับ
หนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และหากได้รับคัดเลือกเข้าท างาน 
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ กฟผ. ก่อนเริ่มเข้าท างาน 

หากยังเรียนไม่จบ สามารถสมัครงานกับ กฟผ. ได้หรือไม่ ?



ระดับคุณวุฒิ อายุ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ปวส. ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ 

ในวันที่สมัคร
-

ปริญญาตรี ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร

TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ
TOEFL (IBT)  ไม่น้อยกว่า 60  คะแนน หรือ
IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5  คะแนน หรือ
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60  คะแนน หรือ
TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 

ปริญญาโท / 
ปริญญาเอก

ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร

กฟผ. ก าหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบ
ส่วนบุคคล (Personal) เท่าน้ัน และผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง ?

อายุเกินหรือไม่ ต้องเกิดปีไหนจึงจะมีสิทธิ์สมัคร ? 

ตัวอย่าง
วันท่ีสมัคร

เกิดตั้งแต่วันท่ี (เป็นต้นไป)

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

15 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2537 16 ก.ค. 2534 16 ก.ค. 2530

16 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2537 17 ก.ค. 2534 17 ก.ค. 2530

“ “ “ “

31 ก.ค. 2563 1 ส.ค. 2537 1 ส.ค. 2534 1 ส.ค. 2530

ตัวอย่างผู้สมัครท่ีขาดคุณสมบัติด้านอายุ : 
คุณวุฒิ ปวส. อายุ 26 ปี 1 เดือน  >> อายุเกิน ขาดคุณสมบัติ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุ 29 ปี 3 สัปดาห์ >> อายุเกิน ขาดคุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาโท อายุ 33 ปี 5 วัน >> อายุเกิน ขาดคุณสมบัติ



หากผลคะแนนภาษาอังกฤษใกล้หมดอายุ
สามารถใช้สมัครงาน กฟผ. ได้หรือไม่ ?

กรณีผลการทดสอบภาษาอังกฤษใกล้หมดอายุ แต่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันที่สมัคร ยังสามารถน ามาใช้สมัครงานกับ กฟผ. ได้ แต่หากผู้สมัครได้รับ
คัดเลือกเข้าท างาน และ กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้
เนื่องจากผลการทดสอบหมดอายุ หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้อง
ทดสอบใหม่ และน าผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาท่ี กฟผ. ก าหนด

หากยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือทดสอบ
ภาษาอังกฤษแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ กฟผ. ก าหนด 
สามารถสมัครแล้วน าผลการทดสอบมายื่นภายหลังได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถน าผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นภายหลังได้ ผู้สมัคร
ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัคร เนื่องจากก าหนดเป็น
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

หากสาขาวิชาที่จบเป็นหลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร 
สามารถสมัครได้ เนื่องจากชื่อสาขาวิชาของแต่ละสถาบันการศึกษาอาจมีความแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ กฟผ. ได้ในเบื้องต้น
ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit

กรณีชื่อสาขาวิชาที่จบไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้หรือไม่ ? 



ต้องมีเส้นสายหรือเปล่าจึงจะเข้าท างานกับ กฟผ. ได้ ?

การคัดเลือกเพื่อเข้าท างานกับ กฟผ. มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม
แก่ผู้สมัครทุกคน ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ กฟผ. ก าหนด 
และผ่านการทดสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่ กฟผ. ก าหนด

กฟผ. รับผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาอะไรบ้าง ?

กฟผ. ยินดีรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับ กฟผ. จากทุกสถาบันการศึกษา

ท าไม กฟผ. ต้องเก็บค่าสมัครสอบ ?

เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้สมัครงานกับ กฟผ. แต่ไม่สามารถมาสอบได้ 
(ขาดสอบ) จ านวนมาก ท าให้ กฟผ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดสอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการคัดกรองผู้สมัครที่ประสงค์สมัครงานกับ 
กฟผ. และเป็นการยืนบันว่าผู้สมัครจะเข้ารับการทดสอบคัดเลือก กฟผ. 
จึงจ าเป็นต้องเก็บค่าสมัครสอบจากผู้สมัคร

หากยังไม่พ้นภาระทางทหารสามารถสมัครได้หรือไม่ ?

สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกเข้าท างานกับ กฟผ.    
และมีความจ าเป็นต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมาย จะต้อง
พ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.



กรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครต าแหน่งวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุม 
ต้องแนบคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และ
มีใบ ก.ว. สาขาใดสาขาหนึ่งด้วย

การสมัครต าแหน่งวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด ( วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี 
และสิ่งแวดล้อม ) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ใบ ก.ว.) ในการสมัครหรือไม่ ?

ผู้สมัครต าแหน่งวิศวกร สาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดที่
ยังไม่มีใบ ก.ว. สามารถสมัครงานได้ แต่หากได้รับคัดเลือกเข้าท างานจะต้อง
น าหลักฐานการสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบ ก.ว. จากสภาวิศวกรมาแสดง 
มิฉะนั้น กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ด าเนินการจ้าง และเมื่อเข้าท างานแล้วจะต้อง
น าใบ ก.ว. มาแสดงต่อ กฟผ. ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงาน
มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง

ผู้สมัครต าแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาโท
ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องมีใบ ก.ว. หรือไม่ ?

หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร

โทร 0 2436 5341 , 0 2436 5348


