ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีภารกิจหลักในการดำเนิน กิจ การเกี่ย วกับ การจำหน่า ยไฟฟ้าในเขตพื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร สมุท รปราการ และ
นนทบุรี รวมมีพื้น ที่ที่บ ริการจำนวน 3,191.60 ตร.กม. แบ่งเขตพื้น ที่บ ริการจำนวน 18 การไฟฟ้านครหลวงเขต
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ในการนี้ กฟน. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
เพื่ อ สอบคั ด เลื อ กในคุ ณ วุ ฒิ ต่ าง ๆ จำนวน 16 คุ ณ วุฒิ รวม 55 อั ต รา เพื่ อ บรรจุ เป็ น พนั ก งาน ตำแหน่ งต่ าง ๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
ลำดับ
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
จำนวน รายละเอียด
(อัตรา) เอกสารแนบ
1 ปริญญาโท ทางการบัญชี
นักบัญชี 5
2
1
2

ปริญญาโท ทางการตลาด
โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

นักการตลาด 5

1

2

3

ปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการ
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
(ระบบไฟฟ้ากำลัง)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุม
อัตโนมัติ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการ
จัดการพลังงานและพลังงานทดแทน)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้
ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดใน
กระบวนการผลิต)

นักฝึกอบรม 5

1

3

4.1 ลักษณะงานด้านวิชาการ
วิศวกรไฟฟ้า 4

6

4.2 ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟ้า 4

3

4

4
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ลำดับ

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง

5

วิศวกรเครื่องกล 4

6

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7

ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์

8
9

10

11

12
13

14

จำนวน รายละเอียด
(อัตรา) เอกสารแนบ
3
5

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

1

6

นักวิชาการ 4
(ด้านเศรษฐกิจ)

1

7

ปริญญาตรี ทางการบัญชี

นักบัญชี 4

5

8

ปริญญาตรี ทางการเงิน
ทางวิศวกรรมการเงิน
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
- ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล
ปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์
ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ปริญญาตรี ทางการพยาบาล

นักการเงิน 4

1

9

นักประมวลผลข้อมูล 4

7

10

นักประชาสัมพันธ์ 4

1

11

พยาบาลวิชาการ 4

1

12

9

13

5

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

ช่างเทคนิคสายอากาศ 3
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ลำดับ

คุณวุฒิ

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ

16

ตำแหน่ง

จำนวน รายละเอียด
(อัตรา) เอกสารแนบ
7
15

ช่างเทคนิคโยธา 3

1

ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

16

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณ วุฒิ สาขาวิชา และคุ ณ สมบัติตาม กฟน. กำหนด รวมถึงคุณ สมบัติ
เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมี อายุไม่เกิน ณ วันเปิดรับสมัค ร
ออนไลน์วันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม2565) ดังต่อไปนี้
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อายุ
ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิทสี่ มัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกิน
วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้
นำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ การศึกษา สำหรับวันที่
สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
2.4 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบ TOEIC
แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่
เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบ
ในนามสถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
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2.5 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 ,สด.43 หรือ
สด.3 เท่านั้น
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด
ก่อนสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร เพื่อส่งใบสมัครทางระบบ
รับสมัครออนไลน์
หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการ
สมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบ
ทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน.
กำหนด ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่
เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
3.3 หลังจากผู้สมัครกรอกแบบฟอร์ม ผู้สมัครทุกคุณวุฒิต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ในเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วนแล้วแนบไฟล์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน
1 เมกกะไบต์ และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว หาก กฟน. ตรวจพบภายหลัง ในกรณีผู้สมัคร
แนบไฟล์หลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณ สมบัติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังได้ทุกขั้นตอน และไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก กฟน. รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบ
3.4 ให้ ผู้ ส มั ค รสั่ ง พิ ม พ์ ใบแจ้ ง การชำระเงิ น (Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันพุธที่ 16 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินภายในวันเละเวลาที่ กฟน.
กำหนดไว้เท่านั้น
3.5 ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet
30 บาท ค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง SMS จำนวน 20 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมทัง้
สามส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ
JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)
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4.1 หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัคร
วันแรก (วัน พุธที่ 16 มีน าคม 2565) หรือในกรณี อยู่ ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้ นำหนั งสื อ
รับ รองการสำเร็ จ การศึ กษาที่ส ถาบั น การศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ส ำเร็จ การศึกษา สำหรั บ วัน ที่สำเร็ จ
การศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4.2 คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal
ในระดับ 550 คะแนนขึน้ ไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่น กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
4.3 หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น
4.4 คุณวุฒิที่ 4) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หากสอบได้ จ ะต้ อ งนำใบอนุ ญ าตฯ มาแสดงภายใน 10 เดื อ น นั บ ตั้ งแต่ วั น เริ่ม ทดลอง
ปฏิบัตงิ าน หากพ้นกำหนด ไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟน. จะให้ออกจากงาน
4.5 คุณวุฒิที่ 5) ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หากสอบได้จะต้องนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองปฏิบั ติงาน หากพ้น
กำหนด ไม่สามารถนำมาแสดงได้ กฟน. จะให้ออกจากงาน
4.6 คุณวุฒิที่ 12) ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
4.7 คุ ณ วุ ฒิ ที่ 13) ตำแหน่ ง ช่ า งเทคนิ ค ไฟฟ้ า 3 คุ ณ วุ ฒิ ที่ 14) ช่ า งเทคนิ ค สายอากาศ 3
คุ ณ วุ ฒิ ที่ 15) ตำแหน่ งช่ า งเทคนิ ค โยธา 3 คุ ณ วุ ฒิ ที่ 16) ตำแหน่ ง ช่ า งเทคนิ ค เครื่ อ งกล 3 ต้ อ งมี ใบอนุ ญ าตขั บ
รถจักรยานยนต์
4.8 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 กฟน. มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครจะต้องให้ความยินยอมในการให้นำไปใช้ เพื่อการดำเนินการดังกล่าว โดย กฟน.
จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5.2 ผู้ ส มั ค รสามารถสมั ค รสอบในระบบได้ เพี ย งตำแหน่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น เมื่ อ เลื อ กแล้ ว จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ไม่ได้ และการสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว
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5.3 ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และ
การถอดถอนพนักงาน พ.ศ. 2563 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 5) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และไม่มี ลักษณะ
ต้องห้าม คือ ไม่เคยได้รบั โทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวัน เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม
2565) หรืออยู่ระหว่างต้องหาคดีอาญา อันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และต้องมีผล
การตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์
5.4 ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศ กฟน.สงวนสิ ท ธิ์ กรณี ที่ ต รวจสอบใน
ภายหลังพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
5.5 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ทัง้ นี้ กฟน. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร
หลังจากดำเนินการสอบข้อเขียน และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ย้อนหลังได้
ทุกกรณี กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลเป็นเท็จ และไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ที่ทางราชการออกให้
กฟน. จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที และจะถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟน. ทั้งสิ้น
6. การดำเนินการสอบ กำหนดขั้นตอน ดังนี้
กฟน. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบ พร้อมวัน เวลา
และสถานที่สอบ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในภายหลัง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะไม่สามารถ
เรียกร้องใด ๆ ทัง้ สิ้นจาก กฟน. รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและค่าบริการต่าง ๆ
ทั้ งนี้ ผู้ สมั ค รที่ เข้ า รั บ การสอบข้ อเขี ยนต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องนำผลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
ดังนี้
1 ) ผู้ ส มั ค ร ต้ อ งป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง ก่ อ น เข้ ารั บ ก า รส อ บ ข้ อ เขี ย น ท า งเว็ บ ไซ ต์
https://mea.thaijobjob.com
2) ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับการสอบข้อเขียน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบข้อเขียน
3) ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องแสดงหลักฐาน เอกสารใบรับรองผลการตรวจที่ยืนยันว่า
ไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ
ATK มาแสดง เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน
4) ผู้ ส มั ครที่ เข้ ารั บ การสอบข้ อ เขี ยน ต้อ งสวมหน้ ากากอนามั ย ที่ น ำมาเอง เพื่ อปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
/7. เอกสารหลักฐาน…
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7. เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในการสอบ
การสอบข้อเขียน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาแสดงในการสอบด้วย
8. เอกสารหลั ก ฐานที่ ต้ อ งนำมาแสดงในวั น ตรวจหลั ก ฐานเอกสารและการตรวจประวั ติ
อาชญากรรม สำหรับผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียน
ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องมาตรวจประวัติอาชญากรรม และต้อ งนำหลักฐานเอกสารต้นฉบั บ
พร้อมสำเนาที่กำหนดตามคุณวุฒิ มาแสดง ตามวันที่ กฟน. จะกำหนดในภายหลัง กรณี เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง
กฟน. ต้องนำแบบขออนุญาตสมัครสอบ ซึ่งได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว มาแสดงด้วย
โดยแบบขออนุญาตสมัครสอบ สามารถ Download ได้ที่ Website ฝทม.
9. การสัมภาษณ์
9.1 กฟน. ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการพิ จ ารณาผู้ เข้ าสอบสั ม ภาษณ์ ต ามจำนวนที่ เหมาะสม ในวั น
สัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือลูกจ้าง กฟน. (กรณีเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจ้าง กฟน.) มาแสดง
9.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
10. เงื่อนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก
10.1 กฟน. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก พร้อมขึน้ บัญชีผู้สอบได้ตามจำนวนที่เหมาะสม
เพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสละสิทธิ์ หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ
การไฟฟ้านครหลวงได้
10.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงได้ ตามวัน
เวลา ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
10.3 กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสังกัด สถานที่ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
11. พนักงานการไฟฟ้านครหลวง
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอก
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการสรรหาบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 คือ ต้องมีอายุงานใน
การไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเคยได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจากการสอบตามอัตราว่างที่เป็นอัตรา
แรกบรรจุ จะต้องมีอายุงานในตำแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีลดวุฒิการศึกษามาสอบเมื่อแรกบรรจุ จะต้องมี
อายุงานในการไฟฟ้านครหลวงไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง
Website การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th เท่านั้น ตั้ งแต่ วัน พุธ ที่ 16 มีน าคม ถึงวัน อังคารที่ 22 มีน าคม
2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ เว้นวัน หยุดราชการ กำหนดการประกาศรายชื่ อผู้เข้าสอบข้อเขียน กำหนดการสอบ
สถานทีส่ อบ และประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก
/อนึ่ง …
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อนึ่ง ลูกจ้าง กฟน. ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอกต้องมีอายุ และ
คุณสมบัติตามประกาศ โดยการรับสมัคร และกำหนดการต่าง ๆ ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก
12. การบรรจุ
ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลื อกตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟน.
กำหนด จากนั้น กฟน. จะตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้:12.1 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ กฟน. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน
พ.ศ. 2563 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
12.2 กฟน. ได้รับทราบผลการตรวจสอบ
1) คุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
2) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3
3) ประวัติและความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่พบประวัติที่เคยรับโทษ
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรืออยู่ระหว่างต้องหา
คดีอาญา อันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4) การตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ์
อนึ่ง ผู้สอบได้ต้องเข้าปฏิบัติงาน ที่ กฟน. ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยต้องผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานระหว่างการจ้างทดลองงานเป็นเวลา 90 วัน
หากผลการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เป็นไปตามทีก่ ำหนดดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกให้
ออกจากงานทันที
ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟน. มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสยุติธรรม
และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟน. ไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่
ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ งานสรรหาและว่าจ้าง
กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 0-2256-3192, 0-2256-3090, 0-2256-3355 หรือ
0-2256-3000 ต่อ 3964 ,3962 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

จิตตรา รอดเครือมิตร
(นางสาวจิตตรา รอดเครือมิตร)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เอกสารแนบ 1
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
1) คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง
นักบัญชี 5
อัตราเงินเดือน
20,040 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
สังกัด ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายงบประมาณ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีบริหาร ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนงาน
บริหารให้สามารถใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายองค์กร จัดทำบัญชีตามความรับผิดชอบ
และบัญชีต้นทุนกิจกรรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทำงบประมาณลงทุนปกติประจำปีและการผูกพัน
งบประมาณลงทุน ปกติ ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินตามแผนการลงทุน แผนการปฏิบัติ และงบประมาณประจำปี
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท้ สี่ อบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด

/ หน้า2...

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 2
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
2) คุณวุฒปิ ริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
นักการตลาด 5
อัตราเงินเดือน
20,040 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
สังกัด ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการการตลาดเกี่ยวกับการติดตาม รวบรวมข้อมูลเสียงของลูกค้า สำรวจ วิจัยด้านการตลาด
วางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม รักษาฐานลูกค้า และ
สร้างการเติบโต
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรอง
การสำเร็จการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษา
ต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด

/ หน้า2...

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน เดือน
ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 3
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
3) คุณวุฒปิ ริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการ
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
นักฝึกอบรม 5
อัตราเงินเดือน
20,040 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึน้ ไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
สังกัด ฝ่ายฝึกอบรม สถานที่ปฏิบัติงาน ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับ การพัฒ นา เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบั ติงาน และ
ทัศนคติของพนักงาน จัดฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ และบริหารจัดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด

/ หน้า2...

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ วนบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 4
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565

4) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง)
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(กลุ่มความรู้ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดในกระบวนการผลิต) จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้า 4
อัตราเงินเดือน
17,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. ตาไม่บอดสี
4. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครสอบ ตามลักษณะงาน ดังนี้
4.1 ลักษณะงานด้านวิชาการ
สังกัด ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ สถานที่ปฏิบัติงาน ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่
คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการวางแผน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะให้เป็นรูปธรรม
ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ ระบบ IOT และอุตสาหกรรมไฟฟ้า วางแผนและ
พั ฒ นาระบบเครื่ อ งวัด อั จ ฉริ ย ะ โดยคั ด เลื อ กเทคโนโลยี ทั้ งในส่ ว นตั ว เครื่อ งวัด ระบบสื่ อ สาร และระบบจัด การ
ฐานข้อมูล ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
สังกัด ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคต
ให้ มี คุ ณ ภาพ ศึ ก ษา ค้ นคว้า และติ ดตามความก้ าวหน้า ด้ า นเทคโนโลยี ข องวัสดุ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า และอื่ น ๆ เพื่ อ นำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ตรวจสอบวิเ คราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุม ป้องกั น และแก้ไข
ปัญหา
- ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบไฟฟ้า วางแผนเพื่อกำหนดกระบวนการบริหาร
จัดการนวัตกรรมองค์กร ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในกิจการของการไฟฟ้า
นครหลวง และประสานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อส่งสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร
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-2สังกัด ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการ ด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า รูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้ า เทคโนโลยี ต่ าง ๆ การดำเนิ น การด้านแผนการสั่ งจ่าย กฎเกณฑ์ ของตลาด บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เข้าร่วมตลาด ด้านการบริหารจัดการพอร์ตของลูกค้า วิเคราะห์ผลกระทบและอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย อัตรา
ค่าบริหารความสมดุล วิเคราะห์ด้านแผนการสั่งจ่ายของผู้ผลิตไฟฟ้าและลูกค้า ผลการดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้า
ต้น ทุ น อัตราภายใต้การกำกับ และค่าบริการที่ เกี่ยวข้องจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ การและคาดคะเนความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า แบบจำลองการคาดการณ์การและคาดคะเนแหล่งพลังงานไฟฟ้า จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าและลูกค้า จัดทำรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้าน
Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้า และด้านการเงิน เป็นต้น
4.2 ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ
สังกัด ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า สถานที่ปฏิบตั ิงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการควบคุมระบบการจ่ายไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของสถานี ต้นทาง
สถานีสับเปลี่ยน สถานีย่อยและสายส่ง ระดับแรงดันตั้งแต่ 69 kV ขึ้นไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
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-33. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่า
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หากสอบได้ จะต้องนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดื อน นับตั้งแต่วัน เริ่มทดลองปฏิบัติงาน
หากพ้นกำหนด ไม่สามารถนำมาแสดงได้ การไฟฟ้านครหลวง จะให้ออกจากงาน
7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 5
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
5) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง
วิศวกรเครื่องกล 4
อัตราเงินเดือน
17,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. ตาไม่บอดสี
4. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
สังกัด ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
สถานที่ปฏิบัติงาน ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบงานติดตั้ง
ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงบำรุงรักษาจัดทำแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จัดทำ
แบบและรายละเอียดประกอบแบบ บริหารจัดการการใช้พลังงานและเลื อกใช้อุปกรณ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ศึกษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ โครงสร้าง ของงานวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
สังกัด ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล
สถานที่ปฏิบัติงาน ทำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบการใช้และการ
ซ่อมบำรุงรักษาของยานพาหนะและเครื่องมือกล รักษาระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิค
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทวั่ ไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
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-3เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ตำ่ กว่าระดับภาคีวิศวกร
(ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หากสอบได้จะต้องนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนด
ไม่สามารถนำมาแสดงได้ การไฟฟ้านครหลวง จะให้ออกจากงาน
7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 6
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
6) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4
อัตราเงินเดือน
17,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูล
5. มีความรู้ดา้ นการบริหารจัดการข้อมูลโครงสร้างข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
6. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ
สังกัด ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินดิจิทัล สถานทีป่ ฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม
ให้คำปรึกษาการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคโนโลยี กำกับการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิ ทัล ให้ ส อดคล้ องกับ สถาปั ตยกรรมองค์กร วิเคราะห์ ความต้องการ ออกแบบ ดำเนิ นการจัดหา และให้ บ ริการ
Cloud Infrastructure, Data Platform, Intelligent Internet of thing (IIoT) ระ บ บ งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
รับ ผิ ดชอบงานด้านวิศ วกรรมข้อมูล กำหนดมาตรฐานข้อมูล เมทาดาต้า บัญ ชีข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูล ควบคุ ม
ช่องทาง กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทวั่ ไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
/หน้า 2…

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 7
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
7) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)
อัตราเงินเดือน
16,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลาด และโมเดลธุรกิจ
สังกัด ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการ ด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า ด้านการบริหารจัดการ
พอร์ตของลูกค้า รูปแบบการซื้อ ขายไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ การดำเนินการด้านแผนการสั่งจ่าย กฎเกณฑ์ ของตลาด
บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมตลาด วิเคราะห์ผลการดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้า จัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้า และสำหรับลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น
ด้าน Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้าและด้ านการเงิน เป็นต้น ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ด้านตลาด ด้ านโมเดลธุรกิ จ เพื่ อ การเตรียมการ และวางแผนในการขยายขอบเขต
โครงการการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต วิเคราะห์อัตราภายใต้การกำกับ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทวั่ ไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาทีส่ อบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
/หน้า 2…

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 8
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
8) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง
นักบัญชี 4
อัตราเงินเดือน
16,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
สังกัด การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ, เขตบางเขน, เขตบางนา, เขตยานนาวา
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ, เขตบางเขน, เขตบางนา, เขตยานนาวา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
จัดทำรายงานทางการบัญชีและการเงิน
สังกัด ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า สถานที่ปฏิบตั ิงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงธนบุรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านบัญชี การเงิน การจัดทำกระบวนการงานควบคุมภายใน วิเคราะห์
โครงสร้างรายได้ ต้นทุน และออกแบบระบบบัญชี การเงิน
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทวั่ ไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันทีส่ ำเร็จการศึกษาต้องไม่เกิน
วันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
/หน้า 2…

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 9
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
9) คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการเงิน ทางวิศวกรรมการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
นักการเงิน 4
อัตราเงินเดือน
16,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
สังกัด ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและดำเนินการด้านโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้า รูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ การดำเนินการด้านแผนการสั่งจ่าย กฎเกณฑ์ของตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่ วมตลาด
ด้านระบบบัญชีแบ่งแยกต้นทุน ด้านระบบการเงิน ด้านระบบบัญชี จัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้าน Demand-Supply ด้านราคาในตลาดซื้อขายไฟฟ้า ด้านการเงิน เป็นต้น
วิเคราะห์อัตราภายใต้การกำกับ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาทีส่ ถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด

/หน้า 2...

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 10
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
10.) คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่ง
นักประมวลผลข้อมูล 4
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. มีความสามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม Web Application
5. มีความสามารถเขียนโปรแกรมบน Web ใช้ DevOps Node.js (Angular, NestJS) หรือ PHP (MVC
Framework)
6. มีความรู้ด้าน ABAP Program
7. มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8. มีความเข้าใจการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และออกแบบ User
Interface : UI)
9. มีความเข้าใจ Object-Oriented Programming (OOP), third-party libraries, and APIs
10. มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล RDBMS, Unstructured Data
11. มีความสามารถในการพัฒนา Web Application / Mobile Application Platform
12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย SQL, JAVA, .NET platform
สังกัด ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั สถานทีป่ ฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระบบ/โปรแกรม
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกและพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งระบบให้ รองรั บ นโยบายภาครั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ยุทธศาสตร์ชาติ และปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล ริเริ่มจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามทิศทางของเทคโนโลยี
สังกัด สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงยานนาวา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS
ส่งเสริมให้มีการนำระบบ GIS ไปต่อยอดใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร บูรณาการให้เข้ากับระบบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง

/หน้า 2...

-2วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 11
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
11.) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ 4
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กร
มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน

สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร รวมทั้ง
บริหารจัดการและเตรียมข้อมูลสำหรับฝ่ายบริหารให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในกรณีเกิดภาวะ
วิกฤต บริหารช่องทางการสื่อสารข้อมูลขององค์กรสู่ภายนอก บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ และ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึ กษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด

/หน้า 2...

-22. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 12
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
12.) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาการ 4
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
สังกัด ฝ่ายการแพทย์ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงสามเสน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการช่วยแพทย์ในการตรวจให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้บริการ
การพยาบาลตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยหรือญาติ
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
เอกสารหลักฐานทีต่ ้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้ นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
เดือน ปีที่ทดสอบ จนถึงวันที่เปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ผลการทดสอบแบบส่ ว นบุ ค คล (Personal) เนื่ อ งจากผลการสอบในนาม
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอืน่ กฟน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้

/หน้า 2...

-23. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
5. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 1 ชุด
7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 13
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
13) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. ตาไม่บอดสี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สังกัด ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย, ฝ่ายบริหารโครงการ, ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ, ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย,
ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th

/หน้า 2...

-2เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 14
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
14) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิคสายอากาศ 3
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. ตาไม่บอดสี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
7. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
สังกัด การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ, เขตวัดเลียบ, เขตบางใหญ่, เขตบางบัวทอง, ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ, เขตวัดเลียบ, เขตบางใหญ่, เขตบางบัวทอง,
ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงบางพูด
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา รื้อถอนเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เป็นระบบสายอากาศ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสายไฟฟ้าอากาศ
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
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-2เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบั บสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 15
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
15) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิคโยธา 3
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. ตาไม่บอดสี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
7. สามารถใช้ Auto CAD ได้
สังกัด ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา, ฝ่ายบริหารโครงการ, สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า,
การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ, ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน ทีท่ ำการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย, ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงยานนาวา,
เขตวัดเลียบ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจสถานที่ ร่างแผนผัง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง จัดทำแผนที่
ต่าง ๆ เช่น แผนทีภ่ ูมิศาสตร์ แผนที่สายอากาศ แผนที่สายใต้ดิน เป็นต้น
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
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-2เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 16
ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565
16) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิคเครื่องกล 3
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. ตาไม่บอดสี
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สังกัด ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบเบื้องต้น เขี ยนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ควบคุมงาน
ซ่อม บำรุงรั กษา ตรวจวัด ตรวจสอบ ปรับแต่ง และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องกล เครื่องยนต์ รวมถึงอุปกรณ์
ประหยั ด พลั งงาน พร้ อมทั้ งการจั ด ทำมาตรการประหยัด พลั งงานและรายงานการจั ดการพลั งงาน ในระบบที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบลิฟต์ ระบบการจัดการพลังงาน เป็นต้น
วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
- วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาทีส่ อบ
พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
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-2เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก
(วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) หรือในกรณีอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการสำเร็จ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้อง
ไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
จำนวน 2 ชุด
5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

