
 

 

ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
              เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน 

    การไฟฟ านครหลวง (กฟน .) เปนรัฐวิสาห กิจด านสาธารณู ปโภคสาขาพลั งงาน สั งกัด
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจำหนายไฟฟาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมมีพ้ืนท่ีบริการจำนวน 3,191.60 ตร.กม. แบงเขตพ้ืนท่ีบริการจำนวน 18        
การไฟฟานครหลวงเขต  เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  

             ในการนี้  กฟน.  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟานครหลวง  
                     เพ่ือสอบคัดเลือกในคุณวุฒิตาง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 93 อัตรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน ตำแหนงตาง ๆ                           
                     โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    

                     1.  คุณวุฒิการศึกษาท่ีรับสมัคร                    

 

 
 

             /ลำดับท่ี 4… 

 

 

 

 

ลำดับ                  คุณวุฒิ             ตำแหนง  จำนวน 

 (อัตรา) 

รายละเอียด  

เอกสารแนบ 

   1 ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ  
สาขาการเงิน หรือสาขาการตลาด  
ทางเศรษฐศาสตรการเงิน 
โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี  
ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือ 
สาขาการตลาด ทางเศรษฐศาสตรธรุกิจ 
ทางบัญชี ทางวิศวกรรมศาสตร  
สาขาไฟฟากำลัง 

           นักวิชาการ 5  

          (ดานแผนงาน) 

     1 
 

      1 

   2 ปริญญาโท ทางการบัญชี 
โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี ทางการบัญชี 

            นักบัญชี 5      2 
 

      2 

   3 ปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ  
โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี  
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย  
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ 

            บุคลากร 5      1       3 
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             /ลำดับท่ี 12… 

 

 

 

ลำดับ                  คุณวุฒิ             ตำแหนง  จำนวน 

 (อัตรา) 

รายละเอียด  

เอกสารแนบ 

   4 ปริญญาตรี 
ทางวิศวกรรมไฟฟากำลัง 
ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ  
(ระบบไฟฟากำลัง) 
ทางวิศวกรรมไฟฟา (กลุมวชิาไฟฟากำลัง) 
ทางวิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรม 
ควบคุมอัตโนมัติ 
ทางวิศวกรรมไฟฟา (กลุมความรูดานการ 
จัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) 
ทางวิศวกรรมไฟฟา (กลุมความรู 
ดานไมโครโพรเซสเซอรและการวัดใน 
กระบวนการผลิต) 
ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟา 
ทางวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง  
(พลังงาน) 
ทางวิศวกรรมไฟฟา  
(ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและพลังงาน) 

4.1 ลักษณะงานดานวิชาการ 

          วิศวกรไฟฟา 4 

    11 
 

      4 

4.2 ลักษณะงานดานปฏิบัติการ 

         วิศวกรไฟฟา 4 

    17 

   5 ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา 
ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหาร 
การกอสราง 

          วิศวกรโยธา 4     3       5 

   6 ปริญญาตรี  ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร       วิศวกรคอมพิวเตอร 4     1       6 

   7 ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ 

            บุคลากร 4     3       7 

   8 ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางเศรษฐศาสตร 
ทางบริหารธุรกิจ 

          นักวิชาการ 4  

         (ดานแผนงาน) 

    5       8 

   9 ปริญญาตรี ทางการบัญชี             นักบัญชี 4     8       9 

  10 ปริญญาตรี ทางการบัญชี           นักการเงิน 4     2      10 

  11 ปริญญาตรี ทางการจัดการ 

ทางบริหารธุรกิจ  

     นักบริหารงานพัสดุ 4     5      11 
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             /ลำดับท่ี 23… 

 

 

ลำดับ                  คุณวุฒิ             ตำแหนง  จำนวน 

 (อัตรา) 

รายละเอียด  

เอกสารแนบ 

  12 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

- ทางวิศวกรรมซอฟตแวร 

- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

- ทางวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 

ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      นักประมวลผลขอมูล 4 

 

    5 
 

      12 

  13 ปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ 

ทางครุอุตสาหกรรม สาขาวิชา 

วิศวกรรมไฟฟากำลัง 

           นักฝกอบรม 4     2       13 

  14 ปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ 

ทางนิเทศศาสตร ทางวารสารศาสตร 

ทางสื่อสารมวลชน 

       นักประชาสัมพันธ 4     1       14 

  15 ปริญญาตร ีทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ             เลขานุการ 4     3       15 

  16 ปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร              เภสัชกร 4     1       16 

  17 ปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค         นักรังสีการแพทย 4     1       17 

  18 ปริญญาตร ีทางการพยาบาล         พยาบาลวิชาการ 4     2       18 

  19 ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

        ชางเทคนิคไฟฟา 3     7       19 

  20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

     ชางเทคนิคสายอากาศ 3     7       20 

  21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

         ชางเทคนิคโลหะ 3     1       21 

  22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา 

ชางกอสราง สาขาวิชาโยธา 

         ชางเทคนิคโยธา 3     2       22 
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                      2. คุณสมบัติของผูสมัคร   

                            2.1 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามท่ี กฟน. กำหนด รวมถึงคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศ 

                            2.2 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ และตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ 

ณ วันเปดรับสมัครออนไลนวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566)  

                            2.3 ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิท่ีสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกิน 

วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ  

ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ี

สำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 

                            2.4 ผูสมัครท่ีใชคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรจีะตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัคร 

วันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ป 

ท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) ดังนี้ 
                        
ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 

   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 

   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 

   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 

   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

                           ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) 
เทานั้น 

      /2.5 ผูสมัครเพศชาย… 

 

 

ลำดับ                  คุณวุฒิ             ตำแหนง  จำนวน 

 (อัตรา) 

รายละเอียด  

เอกสารแนบ 

  23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาชางเครื่องทำความเย็นและ 

ปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน  

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและ 

ปรับอากาศ 

      ชางเทคนิคเครื่องกล 3 

 

    2 
 

      23 
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                             2.5 ผูสมัครเพศชาย  ตองพนภาระทางทหารแลว  โดยตองมีหลักฐาน  สด.8 ,สด.43  หรือ 

สด.3 เทานั้น  

                       3.  การรับสมัคร 

                            3.1 ผูสมัครตองศึกษาและทำความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด 

กอนสมัครพรอมท้ังปฏิบัติตามข้ันตอน  และตรวจสอบความถูกตองกอนกดยืนยันการสมัคร เพ่ือสงใบสมัครทางระบบ 

รับสมัครออนไลน  

                           หากยืนยันการสงใบสมัครแลว กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไข หรือทำการสมัคร

ใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

          3.2 ผูสมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตำแหนงเดียวเทานั้น โดยสามารถสมัครสอบ

ทางระบบออนไลนทางเว็บไซต พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ ตามประเภท และรูปแบบท่ี กฟน. 

กำหนด ตั้งแตวันพุธท่ี 8 มีนาคม ถึงวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ท่ี

เว็บไซต www.mea.or.th หัวขอ “ประกาศรับสมัครงาน” 

    3.3 หลังจากผูสมัครกรอกแบบฟอรม ผูสมัครทุกคุณวุฒิตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองใน

เอกสารทุกฉบับใหครบถวนแลวแนบไฟล ในระบบรบัสมัครออนไลนดวยไฟลนามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไมเกิน  

1 เมกกะไบต และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว หาก กฟน. ตรวจพบภายหลัง ในกรณีผูสมัคร

แนบไฟลหลักฐานการศึกษาไมตรงกับขอเท็จจริง และมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาเปนผูขาด

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติไมถูกตอง และ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังไดทุกข้ันตอน และไมมีสิทธิ์ 

เรียกรองใด ๆ ท้ังส้ิน จาก กฟน. รวมถึงคาธรรมเนียมสอบ  

 3.4 ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจงการชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระ

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันพุธท่ี 8 มีนาคม ถึงวันพุธท่ี 15 มีนาคม 2566 ท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขาท่ัวประเทศ และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบรูณเม่ือชำระคาธรรมเนียมสอบเรียบรอยแลว 

                            ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือผูสมัครไดชำระเงินภายในวันเละเวลาท่ี กฟน. 
กำหนดไวเทานั้น 

  3.5 คาธรรมเนียมสอบ  280  บาท คาธรรมเนียมธนาคาร  และคาบริการ  Internet   

30 บาท คาบริการประชาสัมพันธขาวสารทาง SMS จำนวน 20 บาท รวมเปนเงิน 330 บาท (คาธรรมเนียมท้ัง 

สามสวนจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น)  

 

 

 

 

             /4.  เอกสาร… 

 

 

 

 

http://www.mea.or.th/
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                     4.  เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนดวยไฟลนามสกุล PDF หรือ  

JPG ขนาดไมเกิน 1 เมกกะไบต)    

    4.1 หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) 

ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัคร 

วันแรก  (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566)  หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรอง
การสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง
ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    4.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ี

ทดสอบภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวนั เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 

8 มีนาคม 2566) 

                          ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) 

เทานั้น 

                           4.3 หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น 

                           4.4 คุณวุฒิท่ี 4) ตำแหนงวิศวกรไฟฟา 4 ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม      
สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากำลัง ไมต่ำกวาระดับภาคีวิศวกร สำหรับผูท่ียังไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หากสอบไดจะตองนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มทดลอง
ปฏิบัติงาน หากพนกำหนด ไมสามารถนำมาแสดงได กฟน. จะใหออกจากงาน  
                           4.5 คุณวุฒิท่ี 5) ตำแหนงวิศวกรโยธา 4 ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ำกวาระดับภาคีวิศวกร สำหรับผูท่ียังไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หากสอบไดจะตองนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน หากพน
กำหนด ไมสามารถนำมาแสดงได กฟน. จะใหออกจากงาน 
        4.6 คุณวุฒิท่ี 16) ตำแหนงเภสชักร 4 ตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
จากสภาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
                           4.7 คุณวุฒิท่ี 17) ตำแหนงนักรังสีการแพทย 4 ตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค 
                          4.8 คุณวุฒิท่ี 18) ตำแหนงพยาบาลวิชาการ 4 ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/
การพยาบาลและผดุงครรภชั้น 1 
                          4.9 คุณวุฒิ ท่ี 19) ตำแหนงชางเทคนิคไฟฟา 3 คุณวุฒิ ท่ี 20) ชางเทคนิคสายอากาศ 3            

คุณวุฒิท่ี 21) ตำแหนงชางเทคนิคโลหะ 3 คุณวุฒิท่ี 22) ตำแหนงชางเทคนิคโยธา 3 คุณวุฒิท่ี 23) ตำแหนง 

ชางเทคนิคเครื่องกล 3 ตองมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต 

                          4.10 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) 
 
 

             /5.  เง่ือนไข… 
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 5.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

       5.1 กฟน.  มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครเทาท่ีจำเปน  เพ่ือใชในการดำเนินการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก ซ่ึงผูสมัครจะตองใหความยินยอมในการใหนำไปใช  เพ่ือการดำเนินการดังกลาว โดย กฟน.  

จะรักษาขอมูลเหลานั้นไวเปนความลับ ท้ังนี้ เปนไปตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

                          5.2 ผูสมัครสามารถสมัครสอบในระบบไดเพียงตำแหนงเดียวเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะ

เปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ไมได และการสมัครสอบจะสมบูรณตอเม่ือชำระคาธรรมเนียมสอบแลว  

                          5.3 ผูสมัครตองเปนบุคคลผูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม                      

มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟานครหลวง  วาดวย  การบรรจุ  การแตงตั้ง  และ 

การถอดถอนพนักงาน พ.ศ. 2563 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 และไมมีลักษณะ

ตองหาม คือ ไมเคยไดรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำ 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษแลวเกิน 5 ป  นับถึงวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 

2566) หรืออยูระหวางตองหาคดีอาญา อันมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท และตองมีผล

การตรวจสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบรูณ 

                          5.4 ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟน. สงวนสิทธิ์ กรณีท่ีตรวจสอบใน

ภายหลังพบวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครแจงไว  ไมถูกตองครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร 

ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติตั้งแตตน         

      5.5 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดตาง ๆ                  

ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ท้ังนี้ กฟน. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตาง ๆ ของผูสมัคร  

หลังจากดำเนินการสอบขอเขียน และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารตาง ๆ ยอนหลังได 

ทุกกรณี กรณีผูสมัครกรอกขอมูลเปนเท็จ และไมถูกตองหรือใชเอกสารปลอมหรือเอกสารท่ีมิใชท่ีทางราชการออกให  

กฟน. จะถือวาการสอบคัดเลือกของผูสมัครในครั้งนี้เปนโมฆะ และจะดำเนินการยกเลิกการจางโดยทันที และจะถูก

ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป ท้ังนี้ ผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟน. ท้ังสิ้น 

                    6.  การดำเนินการสอบ กำหนดข้ันตอน ดังนี้  

       กฟน. จะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบ พรอมวัน เวลา                

และสถานท่ีสอบ ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th  

         กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงวัน เวลา และสถานท่ีสอบขอเขียนในภายหลัง 

เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงจะไมสามารถเรียกรองใด ๆ ท้ังส้ินจาก กฟน. รวมถึง

คาธรรมเนียมการสมัครสอบและคาบริการตาง ๆ   

                         ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีเขารับการสอบขอเขียน ตองสวมหนากากอนามัย ท่ีนำมาเอง  

 

 
    /7.  เอกสารหลักฐาน… 

 

 

 

http://www.mea.or.th/
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                    7.  เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในการสอบ 

                การสอบขอเขียน ตองนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

ฉบับจริง มาแสดงในการสอบดวย    
   

                    8.  เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสารและการตรวจประวัติ                      

อาชญากรรม สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 

                          ผูท่ีสอบผานขอเขียนตองมาตรวจประวัติอาชญากรรม และตองนำหลักฐานเอกสารตนฉบับ

พรอมสำเนาท่ีกำหนดตามคุณวุฒิมาแสดง ตามวันท่ี กฟน. จะกำหนดในภายหลัง กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง 

กฟน. ตองนำแบบขออนุญาตสมัครสอบ ซ่ึงไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดแลว มาแสดงดวย  

โดยแบบขออนุญาตสมัครสอบ สามารถ Download ไดท่ี Website ฝทม. 
 

                    9.  การสัมภาษณ 

      9.1 กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผู เข าสอบสัมภาษณตามจำนวนที่ เหมาะสม  

ในวันสัมภาษณตองนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือ 

บัตรประจำตัวพนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) มาแสดงในการสอบสัมภาษณดวย 

      9.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแตงกายชุดสุภาพ สวมรองเทาหุมสน 
 

                  10.  เง่ือนไขการประกาศผลการสอบคัดเลือก 

      10.1 กฟน. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก พรอมข้ึนบัญชีผูสอบไดตามจำนวนท่ีเหมาะสม      

เพ่ือทดแทนในกรณีท่ีผูผานการคัดเลือกในตำแหนงดังกลาวสละสิทธิ์ หรือไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ 

การไฟฟานครหลวงได 

      10.2 ผูผานเกณฑการคัดเลือก ตองสามารถเขาปฏิบตัิงานกับการไฟฟานครหลวงได ตามวัน  

เวลา ท่ีการไฟฟานครหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์       

                          10.3 กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสังกัด สถานท่ีปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 
 

                  11.  พนักงานการไฟฟานครหลวง  

       พนักงานการไฟฟานครหลวงท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบพรอมกับบุคคลภายนอก  

ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟานครหลวง วาดวยการสรรหาบุคคล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 คือ ตองมีอายุงานใน

การไฟฟานครหลวงไมนอยกวา 2 ป  หากเคยไดรับการเปลี่ยนตำแหนง เนื่องจากการสอบตามอัตราวางท่ีเปนอัตรา

แรกบรรจุ จะตองมีอายุงานในตำแหนงนั้น ไมนอยกวา  2 ป  กรณีลดวุฒิการศึกษามาสอบเม่ือแรกบรรจุ  จะตองมี

อายุงานในการไฟฟานครหลวงไมนอยกวา  3  ป  และมีคุณสมบัติตามประกาศ   ไมจำกัดอายุ  โดยสมัครสอบทาง 

Website การไฟฟานครหลวง www.mea.or.th เทานั้น ตัง้แตวันพุธท่ี 8 มีนาคม ถึงวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 

ตลอด 24 ช่ัวโมงไมเวนวันหยุดราชการ  กำหนดการประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน กำหนดการสอบ สถานท่ี

สอบ  และประกาศผลการสอบขอเขียน ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก   

             /อนึ่ง… 
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                           อนึ่ง ลูกจาง กฟน. ท่ีมีความประสงคจะสมัครสอบพรอมกับบุคคลภายนอกตองมีอายุ และ

คุณสมบัติตามประกาศ โดยการรับสมัคร และกำหนดการตาง ๆ ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก  
 

12.  การบรรจ ุ
 ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานตองเปนผูท่ีผานการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ี กฟน.                    

กำหนด จากนั้น กฟน. จะตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้:- 
        12.1  มีคุณสมบัติตามขอบังคับ กฟน. วาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 

พ.ศ. 2563 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 

                           12.2  กฟน. ไดรับทราบผลการตรวจสอบ 
            1)  คุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา   

            2)  หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3                    
                                   .3)  ประวัติและความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมพบประวัติท่ีเคยรับโทษ                   
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                           

หรือพนโทษแลวเกิน 5 ป นับถึงวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรืออยูระหวางตองหาคดีอาญา 
อันมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 
        4)  การตรวจสุขภาพรางกาย และสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ 
 

                        อนึ่ง ผูสอบไดตองเขาปฏิบัติงาน ท่ี กฟน. ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน 2566 โดยผูสอบได
ตองผานการทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 90 วัน หากการไฟฟานครหลวงทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแลวพบวาผูสอบไดไมมีความสามารถเพียงพอหรือมีขอบกพรองประการใดประการหนึ่ง 
ถือเปนสิทธิเด็ดขาดของการไฟฟานครหลวงท่ีจะพิจารณาเพิกถอนการทดลองงาน และ/หรือใหผูสอบไดออกจากงาน
ไดทันที 

          หากผลการตรวจสอบอยางใดอยางหนึ่ง ไมเปนไปตามท่ีกำหนดดังกลาวขางตน จะตองถูกให 
ออกจากงานทันที 

                        ท้ังนี้  การสรรหาบุคคลเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ  กฟน.  มีการดำเนินการอยางโปรงใสยุติธรรม  
และไมมีการเรียกรับผลประโยชน  เพ่ือฝากเขาปฏิบัติงาน  และ  กฟน.  ไมมีการจัดทำแนวขอสอบเพ่ือเผยแพร 
ในเชิงพาณิชยแตอยางใด ผูสมัครสอบจะตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการสรรหาคัดเลือกอยางสม่ำเสมอ  
หากมีขอสงสัย หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอสอบถามไดท่ี งานสรรหาและวาจาง  
กองบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรมนุษย โทร 0-2256-3192, 0-2256-3090, 0-2256-3355 หรือ  
0-2256-3000 ตอ 3962 ในวันและเวลาราชการ 
 

                                     ประกาศ ณ วันพุธท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

 
 

 

                    (ลงชื่อ)              ศิริรัตน  คุณะสารพันธ 
                     (นางศิริรัตน  คุณะสารพันธ)     

                                                                           ผูอำนวยการฝายทรพัยากรมนุษย 

  



 
                                     เอกสารแนบ 1 

                        ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

1) คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาการตลาด ทางเศรษฐศาสตรการเงิน 
    โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาการตลาด ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจทางบัญชี 
    ทางวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากำลัง จำนวน 1 อัตรา  
     ตำแหนง   นักวิชาการ 5 (ดานแผนงาน) 
     อัตราเงินเดือน 20,040 บาท 
คุณสมบัติ 
     1.  ไมจำกัดเพศ 

   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
     3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
     4.  มีความรูเรื่องการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผน หรือมีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การถายทอด         
         ความรู หรือมีทักษะในการวิเคราะหและจัดการขอมูล 
     5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

สังกัด  ฝายพัฒนาธุรกิจ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการดำเนินการจัดตั้งหนวยธุรกิจภายใตการไฟฟานครหลวงและเตรียมความพรอม
สำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทในเครือ ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือและ
หนวยธุรกิจภายใตการไฟฟานครหลวง จัดทำหลักเกณฑ ขอกำหนดและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรวมทุน จัดทำ 
ปรับปรุงแกไข เพ่ิมเติมสัญญา บันทึกขอตกลงในธุรกิจรวมทุน ธุรกิจลงทุน 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
               -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
               -   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
              การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
          / เอกสารหลักฐาน... 

 

http://www.mea.or.th/
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ       
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                           เอกสารแนบ 2 

                        ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

2) คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 2 อัตรา    
    ตำแหนง   นักบัญชี 5 
    อัตราเงินเดือน 20,040 บาท 
  

คุณสมบัติ 
     1.  ไมจำกัดเพศ 
    2.  อายุไมเกิน 35 ปบรบิูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
     3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได      
     4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

สังกัด ฝายบัญชี , ฝายงบประมาณ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
         - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วางระบบบัญชีการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบัญชีการเงิน ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลทางบัญชี 
         - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน ท่ีสงผล
กระทบกับการจัดทำงบประมาณและการติดตามรายงานผลการใชจายงบประมาณลงทุนปกติ  ศึกษารูปแบบการ
จัดทำงบประมาณแบบใหม ท่ีจะนำระบบ Digital มาใช 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
-   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
-   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
 
 

                   / เอกสารหลักฐาน... 

 
 

http://www.mea.or.th/
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลเิคชนับนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ       
          6. หลกัฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                           เอกสารแนบ 3 

                        ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

3) คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารทรพัยากรมนุษย ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ  
    โดยมีพ้ืนฐานปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ 
    จำนวน 1 อัตรา    
    ตำแหนง   บุคลากร 5 
    อัตราเงินเดือน 20,040 บาท 
  

คุณสมบัติ 
     1.  ไมจำกัดเพศ 
    2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
     3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได      
     4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 

   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 

   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 

   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 

   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 
 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น     

สังกัด ฝายทรัพยากรมนุษย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการวิเคราะหและกำหนดกลยุทธการบริหารทรพัยากรมนุษย จัดทำแผนแมบท 
การบริหารทรัพยากรมนุษย วางแผนบุคลากรท้ังในดานขีดความสามารถและอัตรากำลังใหมีความเพียงพอรองรับ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตรองคกร ปรับปรุงขีดความสามารถของพนักงานใหสอดรับกับสมรรถนะหลักขององคกรและ
กระบวนการทำงาน และวางแผนทดแทนตำแหนงผูบริหารและพนักงาน   
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
-   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
-   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน)  
        การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
 

         / เอกสารหลักฐาน... 

 

http://www.mea.or.th/
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ       
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
           เอกสารแนบ 4 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
   

  4) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (ระบบไฟฟากำลัง) 
    ทางวิศวกรรมไฟฟา (กลุมวิชาไฟฟากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมควบคมุอัตโนมัติ 
    ทางวิศวกรรมไฟฟา (กลุมความรูดานการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟา 
    (กลุมความรูดานไมโครโพรเซสเซอรและการวัดในกระบวนการผลิต) ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟา 

        ทางวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง (พลังงาน) ทางวิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและพลังงาน)     
        จำนวน 28 อัตรา 

     ตำแหนง   วิศวกรไฟฟา 4   
     อัตราเงินเดือน .17,840 บาท 
 

คุณสมบัติ 
     1.  ไมจำกัดเพศ 
    2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
     3.  ตาไมบอดส ี
     4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได     
     5.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากำลัง ไมต่ำกวาระดับภาคีวิศวกร 
     6.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 

   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 

   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 

   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 

   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 
 

         ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

     7.  ทักษะดานการบริหารโครงการ (ถามี) 
     8.  ประสบการณดาน Solar Cell (ถามี) 
     9.  ประสบการณดานพลังงานทดแทน (ถามี) 
      

 

 

 

 

                   /ผูสมัครสอบ... 
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ผูสมัครสอบตองเลือกสมัครสอบ ตามลักษณะงาน ดังนี้   
4.1 ลักษณะงานดานวิชาการ 

สังกดั ฝายบริหารงานกลางการไฟฟานครหลวงเขต  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ  
        - ปฏิบตัิงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการจัดทำแผนสรางความสัมพันธลูกคา วางแผนการดูแลลูกคา  
Key Account กำหนดแนวทางการดำเนินงานตรวจเยี่ยมลูกคากลุมธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพ่ือใหคำปรึกษา รับฟง
และแกไขปญหาเก่ียวกับการใชไฟฟา จัดทำขอมูลสรุปผลการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมลูกคารายใหญ จัดทำแผนดำเนินกิจกรรม ติดตามผล และสรุปกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาในนิคม
อุตสาหกรรม จัดทำแผน และดำเนินการเก่ียวกับงาน MEA Ambassador Team และ จัดอบรมเสริมสรางความรู
และทักษะในการบรกิารใหกับ MEA Ambassador Team 
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและคูมือ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการประมาณการสำหรับงานออกแบบและประมาณราคาเก่ียวกับการติดตั้งระบบจำหนาย และ
คาบริการของหนวยงานในสายงานบริการระบบจำหนาย 
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ติดตามขอมูล การประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกและสถานภาพขององคกรท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานดานระบบจำหนายพลังไฟฟา จัดทำ
แผนยุทธศาสตรและแผนงานตามภารกิจ รวมถึง ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของหนวยงานในสาย
งานบริการระบบจำหนาย 

สังกัด ฝายวางแผนระบบไฟฟาและโครงขายอัจฉริยะ  
สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการจัดทำขอกำหนดรายละเอียดอุปกรณไฟฟา และมาตรฐาน/ 
ขอกำหนดการติดตั้งอุปกรณไฟฟาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
จัดทำระบบประเมินคุณภาพอุปกรณไฟฟา รวบรวมสถิติและวิเคราะหหาสาเหตุอุปกรณชำรุด 
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการวางแผน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงขายอัจฉริยะใหเปน
รูปธรรม ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบโครงขายอัจฉริยะ ระบบ IOT และอุตสาหกรรมไฟฟา 
วางแผนและพัฒนาระบบเครื่องวัดอัจฉริยะ 

สังกัด ฝายวิจยัและนวัตกรรมระบบไฟฟา สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสามเสน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
         - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ดานการประหยัด
พลังงาน ควบคุมดูแลและทดสอบอุปกรณความปลอดภัยแกหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือรองรับโครงการจัดการ ดานการ 
ใชไฟฟา ดำเนินการใหบริการทดสอบ EV Charger 
         - ปฏิบตัิงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ท่ีองคกรจัดซ้ือมา 
ใชงาน และท่ีหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐบาล และเอกชนจางใหทดสอบ 
 

 

           /สังกัด... 
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สังกัด ฝายแผนกลยุทธ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการวางแผนและดำเนินกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ รวบรวม 
วิเคราะห สังเคราะห ติดตามขอมูล การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานภาพขององคกรท่ีมีผลกระทบตอ 
การดำเนินงานของ กฟน. ในดานระบบจำหนายพลังไฟฟา จัดทำรายงาน ใหขอเสนอแนะ จัดทำขอมูลท่ีสำคัญของ 
แผนวิสาหกิจดานระบบจำหนายพลังไฟฟา  

สังกัด ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการวางแผนศึกษา วิเคราะห และดำเนินงานโครงการสงเสริมการใช
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการรับการเชื่อมตอจากผูใชไฟฟาท่ีตองการติดตั้ง Solar ผลิตไฟฟาใชเอง 
โครงการรับซ้ือไฟฟา Solar ประชาชน จัดทำแนวทางหรือมาตรการปรับปรุงการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ จัดทำ
รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการตามท่ี กกพ. กำหนด 
        - ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการวางแผนศึกษา วิเคราะห และดำเนินงานโครงการรับซ้ือไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาเอกชน พิจารณารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมท้ังวิเคราะหขอมูลเพ่ือคำนวณหาคา
สัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving : PES) ของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(VSPP) รวมท้ังการประเมินผลกระทบดานตนทุนคาซ้ือไฟฟา ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีและนโยบายดานพลังงาน
หมุนเวียน 
 

สังกัด ฝายความปลอดภยั สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต   
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการศึกษาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน รวมถึงสิ่งแวดลอม จัดทำมาตรฐานดานความปลอดภัย วิเคราะหงานเพ่ือคนหาความเสี่ยงและเสนอแนะ
มาตรฐานในการปองกันดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงสิ่งแวดลอม 
 
4.2 ลักษณะงานดานปฏิบัติการ 
สังกัด ฝายควบคุมระบบไฟฟา สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการควบคุมระบบการจายไฟฟาและแรงดันไฟฟา ของสถานีตนทาง สถานี
สับเปลี่ยน สถานียอย และสายปอน ระดับแรงดัน 12 kV และ 24 kV ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ควบคุมการปฏิบัติงาน การแกไขเหตุขัดของท่ีเกิดข้ึนในระบบไฟฟา ท้ังในกรณีปกติและฉุกเฉิน ติดตอประสานงานใน
การสั่งการระบบไฟฟาเก่ียวกับสถานียอยและสายปอน 

สังกัด ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา สถานท่ีปฏบัิติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการบำรุงรักษาระบบสายสงใตดินท่ีจายไฟใหกับสถานีตนทาง สถานี
สับเปลี่ยน สถานียอย และสถานียอยลูกคา รวมถึงลูกคาท่ีรับไฟสายสงใตดินโดยตรง บำรุงรักษา ออกแบบประมาณ
การคาใชจายสำหรับการปรับปรุงงานดานระบบไฟฟาในระบบสายสงใตดินใหอยูในสภาพพรอมใชงานสามารถจาย
พลังไฟฟาไดอยางตอเนื่องเปนไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 

 /4.2 ลักษณะงาน... 
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สังกัด การไฟฟานครหลวงเขตลาดกระบัง ,เขตบางใหญ ,เขตคลองเตย ,เขตบางพลี ,เขตราษฎรบูรณะ , 
เขตวัดเลียบ ,เขตสามเสน ,เขตนวลจันทร ,เขตบางเขน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเขตลาดกระบัง ,เขตบางใหญ ,เขตคลองเตย ,เขตบางพลี , 
เขตราษฎรบูรณะ ,เขตวัดเลียบ ,เขตสามเสน ,เขตนวลจันทร ,เขตบางเขน 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ  
        ปฏิบัติการวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห หาสาเหตุ แกไขปญหาทางดานงานวิศวกรรมไฟฟา 
เก่ียวกับการบริหารโครงการเพ่ือการปรับปรุง หรือการขยายระบบจำหนายกระแสไฟฟาขับเคลื่อนระบบพลังงาน
อัจฉริยะรองรับพลังงานเพ่ือวิถีชีวิตเมืองมหานคร 
 
สังกัด ฝายบริหารโครงการ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติการวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห หาสาเหตุ แกไขปญหาทางดานงานวิศวกรรมไฟฟา 
เก่ียวกับการบริหารโครงการ เพ่ือการปรับปรุง หรือการขยายระบบจำหนายกระแสไฟฟาขับเคลื่อนระบบพลังงาน
อัจฉริยะรองรับพลังงานเพ่ือวิถีชีวิตเมืองมหานคร      
 
สังกดั ฝายอุปกรณงานจำหนาย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับทดสอบและปรับแตงความเท่ียงตรงของเครื่องวัดหนวยไฟฟาและอุปกรณ
ประกอบ เครื่องวัดหนวยไฟฟา ใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล ทดสอบเพ่ือการตรวจรับเครื่องวัดหนวยไฟฟาและ
อุปกรณประกอบท่ีจัดซ้ือเขามาใหม และสอบเทียบเครื่องวัดหนวยไฟฟาท่ีใชในการซ้ือขายไฟฟา 
  

วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

               -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
 -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ 
 

/2. ผลการทดสอบ...... 
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          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากำลัง ไมต่ำกวา                         
ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับจรงิพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด  สำหรับผูท่ียังไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม หากสอบไดจะตองนำใบอนุญาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มทดลองปฏิบัติงาน                     
หากพนกำหนด ไมสามารถนำมาแสดงได การไฟฟานครหลวง จะใหออกจากงาน    
          7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบบัจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                      เอกสารแนบ 5 

                   ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

5) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง จำนวน 3 อัตรา  
   ตำแหนง   วิศวกรโยธา 4   
   อัตราเงินเดือน   17,840 บาท 
  

คุณสมบัติ 
     1.  ไมจำกัดเพศ 
    2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
     3.  ตาไมบอดสี 
     4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบตัิงานได     
     5.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ำกวาระดับภาคีวิศวกร 
     6.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

   

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

     7.  ทักษะดานการบริหารโครงการ (ถามี) 
 

สังกัด  ฝายบริหารโครงการ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
          ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำงบประมาณลงทุนโครงการประจำป
โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเปนระบบสายใตดิน บริหารโครงการและบริหารสัญญาโครงการเปลี่ยนระบบ
สายอากาศเปนระบบสายใตดิน         

สังกัด  ฝายจัดการทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 

       ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการออกแบบ ซอมบำรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ตรวจสอบและออกแบบ
โครงสรางใหเปนไปตาม พ.ร.บ. วิศวกรรมควบคุม ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหถูกตองตามหลัก
วิศวกรรมโยธา มีความจำเปนตองใชความรูทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือเปนท่ีปรึกษาและตรวจสอบความถูกตอง 

 
 

 
                          /วิธีการสอบ... 
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วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

-   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
-   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
               การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชนับนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ำกวาระดับภาคีวิศวกร 
(ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด  สำหรับผูท่ียังไมไดรับใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
หากสอบไดจะตองนำใบอนญุาตฯ มาแสดงภายใน 10 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มทดลองปฏิบัติงานหากพนกำหนด  
ไมสามารถนำมาแสดงได การไฟฟานครหลวง จะใหออกจากงาน    
          7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
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                       เอกสารแนบ 6 

                              ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

6) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา    
   ตำแหนง   วิศวกรคอมพิวเตอร 4   
   อัตราเงินเดือน   17,840 บาท 
 

คุณสมบัติ 
   1.  ไมจำกัดเพศ 
  2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
   3.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

       ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

สังกดั สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา สถานท่ีปฏบัิติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงยานนาวา 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

         ปฏิบัติงานวิชาการวิศวกรรมเก่ียวกับการวางแผน พัฒนา ควบคุมดูแล บริหารจัดการเก่ียวกับสัญญาการ
บำรุงรักษา Hardware/Software และโปรแกรมประยุกตในระบบ GIS และระบบท่ีเก่ียวเนื่องท้ังหมดท่ีใชงานอยูให
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนาประยุกตใชงานเพ่ิมเติม สงเสริมใหมีการนำระบบ GIS ไปตอยอดใชงาน
ในหนวยงานตาง ๆ ท่ัวท้ังองคกร (Enterprise GIS) บูรณาการเขากับระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
 
 
 
 
             / เอกสารหลักฐาน... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบบัจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลกูจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชุด   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
                          เอกสารแนบ 7 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

7) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางบริหารรัฐกิจ จำนวน 3 อัตรา    
    ตำแหนง   บุคลากร 4 
    อัตราเงินเดือน 16,840 บาท 
  

คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได     
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

สังกัด  ฝายทรัพยากรมนุษย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
  ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ  

         ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และกำหนดแนวทางดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของ
องคกร บริหารจัดการอัตรากำลังใหเกิดประโยชนสูงสดุ เสนอหลักเกณฑและกำหนดมาตรฐานดานการบริหาร 
งานบุคคล จัดทำโครงสรางอัตราคาจางเงินเดือนและการบริหารผลตอบแทนการทำงาน  ศึกษาขอกฎหมายและ
ดำเนินการดานการแรงงานสัมพันธ และจัดประชุมเสริมสรางความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางคณะผูบริหารกับ
สหภาพแรงงานฯ 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวชิาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 
 
 
             / เอกสารหลักฐาน... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวนัเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบบัจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชุด   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       
                          เอกสารแนบ 8 

                  ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

8) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร ทางรัฐประศาสนศาสตร ทางเศรษฐศาสตร ทางบริหารธุรกิจ  
จำนวน 5 อัตรา    

    ตำแหนง           นักวิชาการ 4 (ดานแผนงาน) 
    อัตราเงินเดือน 16,840 บาท 
  

คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น     

    5.  ความรูเรื่องการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผน หรือมีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การถายทอด   
         ความรู หรือมีทักษะในการวิเคราะหและจัดการขอมูล (ถามี)   

สังกัด ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหและติดตามความกาวหนา เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ 
การปฏบัิติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ศึกษาเครื่องมือท่ีใชสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงใหเปนไป 
ตามมาตรฐานสากล     
 

สังกัด  ฝายกิจการสังคมและสิ่งแวดลอม  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
          - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และออกแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแผนเเมบทเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม พัฒนากิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับผูมีสวนได 
สวนเสีย ดำเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ โดยมุงเนนความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ของ กฟน. หนวยงานกำกับ
ดูแล หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และเครือขายตาง ๆ และดำเนินกิจกรรมผานสื่ออิเลคทรอนิกส เพ่ือขยาย
เครือขายความรวมมือดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของ กฟน.          
          /ปฏิบัติงาน… 
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          - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษาขอมูลมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับการมีสวนรวมดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ของพนักงาน ศึกษา กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน จัดทำรายงานความยั่งยืน 

วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
- วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
- วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
               การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
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                          เอกสารแนบ 9 

                  ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

9) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 8 อัตรา    
    ตำแหนง         นักบัญชี 4 
    อัตราเงินเดือน        16,840 บาท 
  

คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด  ฝายบัญชี สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ  
           ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการควบคุม ตรวจสอบ การประมวลผลบัญชีเงินเดือนใหถูกตองทันเวลา 
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการจายเงินเดือนและกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภท การคำนวณภาษีเงินได 
ของพนักงาน การพัฒนาระบบการจายชำระเงินของพนักงานใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบ IOT   
สังกดั การไฟฟานครหลวงเขตบางเขน ,เขตลาดกระบัง ,เขตนวลจันทร ,เขตคลองเตย ,เขตธนบุรี , 
เขตวัดเลียบ ,เขตสามเสน  
สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเขตบางเขน ,เขตลาดกระบัง ,เขตนวลจันทร ,เขตคลองเตย , 
เขตธนบุรี ,เขตวัดเลียบ ,เขตสามเสน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา ติดตาม วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรายได ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ จัดทำ
รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
 

 

 

 

 

          /วิธีการสอบ... 
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วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
- วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
- วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
              การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวนัเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี ้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
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                   เอกสารแนบ 10 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

10) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี จำนวน 2 อัตรา    
     ตำแหนง          นักการเงิน 4 
     อัตราเงินเดือน       16,840 บาท      

 คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด ฝายการเงิน สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        - ปฏิบัตงิานวิชาการเก่ียวกับการรวบรวม ตรวจสอบ กระทบยอดรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย พรอม 
ท้ังจัดทำบันทึกขออนุมัตินำสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ยื่นแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และทำรายการชำระ
ภาษีผานระบบ e-Payment ตลอดจน คำนวณ ตรวจสอบรายงานภาษีขาย และเอกสารประกอบรายการภาษีซ้ือ  
เพ่ือดำเนินการขออนุมัติจาย และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรใหถูกตอง และทันตามกำหนด 
       - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของการไฟฟานครหลวงเขตตาง ๆ เก่ียวกับ
การซ้ือ การจาง การเชา ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของการไฟฟานครหลวง 
 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

         / เอกสารหลักฐาน... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลกูจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   เอกสารแนบ 11 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

11) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา  
       ตำแหนง           นักบริหารงานพัสดุ 4  
       อัตราเงินเดือน 16,840 บาท      
 

 คุณสมบัต ิ
         1.  ไมจำกัดเพศ 
        2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
         3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
         4.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซ้ือ 
              จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) หรือโปรแกรมระบบการบริหารพัสดุ 
         5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

สังกดั ฝายจัดหา สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการวางแผน กำหนดรายละเอียด และจัดซ้ือจัดจางอุปกรณระบบจำหนายพลังไฟฟา
ของ กฟน. ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 จัดหาอุปกรณใหกับหนวยงาน ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางบนระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและใชระบบ
ติดตามงานขององคกร   

สังกัด ฝายพัสดุ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษาแผนงานและโครงการของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหและประเมิน
ความตองการใชพัสดุและจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจาง จัดทำใบขอซ้ือหรือใบสั่งงานผลิตภายใน ติดตามประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอความตองการใชพัสดุ วิเคราะหการเคลื่อนไหวของพัสดุ
และขอมูลตาง ๆ กำหนด Minimum Stock และกำหนดเวลาท่ีตองการพัสดุใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 
 
 
           /สังกัด... 
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สังกัด ฝายบริหารโครงการ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการพิจารณาราคา รายละเอียดของอุปกรณ พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาและ
พิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซ้ือขออนุมัติซ้ือ/จาง อุปกรณสถานียอย อุปกรณระบบจำหนาย และดำเนินการ
ออกของท่ีสั่งซ้ือจากตางประเทศ จัดทำรายงานขอซ้ือขอจาง ตรวจรับพัสดุ ประสานงานกับคณะกรรมการประกวด
ราคา 
 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
- วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
- วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
              การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น 

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏบิัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด  
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                   เอกสารแนบ 12 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

12) คุณวุฒิปริญญาตรวิีทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิศวกรรมซอฟตแวร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
      ทางวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา  
      ตำแหนง       นักประมวลผลขอมูล 4  
      อัตราเงินเดือน    16,840 บาท      
 

 คุณสมบัติ 
         1.  ไมจำกัดเพศ 
        2.  อายุไมเกิน 35 ปบรบิูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
         3.  มีความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม Web Application  
         4.  มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง (Coding)  
         5.  มีความสามารถในการจัดการฐานขอมูล RDBMS , NoSQL  
         6.  มีความเขาใจการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน (User Experience: UX) และออกแบบ  
             User Interface : UI)  
         7.  มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ Web Application / Mobile Application 
         8.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

         9.  ความรูดาน Data Science, Cloud Computing (ถามี) 
       10.  ความรูเรื่อง Digital Transformation (ถามี) 
       11.  ความรู ความเขาใจ SAP หรือ ABAP Programming (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /สังกัด... 
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สังกัด ฝายวางแผนและบริหารทรัพยสินดิจิทัล สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงราษฎรบูรณะ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการวิเคราะห วางแผน และเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบและจัดทำ TOR และใหบริการทางดานสถาปตยกรรมองคกร  (Enterprise 
Architecture) รวมจัดทำกระบวนการกำกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Governance) ตามมาตรฐาน 
ISO 38500 จัดทำและรายงานผลแผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติประจำป 
        - ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการสำรวจและวิเคราะหความตองการ และดำเนินการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวร และอุปกรณประกอบท่ีใชในองคกร ศึกษาเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสมตอการใชงาน จัดทำ TOR ท่ี
สอดคลองกับขอกำหนดมาตรฐาน เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณประกอบ และซอฟตแวรสนับสนุนการทำงาน 
จัดทำและควบคุมทะเบียนและบริหารทรัพยสินเทคโนโลยีใหครอบคลุมข้ันตอน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  
และจัดทำรายการและใหบริการฐานขอมูลทรัพยสินดิจิทัล (Digital Asset) รวมถึง ใหความรูและสนับสนุนการใช
ระบบงานดิจิทัลแกหนวยงานตาง ๆ 

สังกัด ฝายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงราษฎรบูรณะ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงแกไขระบบงานท่ีเก่ียวของกับระบบ
บัญชี การเงิน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ  กำหนดแผนบูรณาการระบบซอฟตแวรเขาดวยกัน พัฒนาและปรับปรุง
โครงการดานซอฟตแวรของแผนแมบทฯ 

สังกัด ฝายอุปกรณงานจำหนาย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏบิัติการวิชาการเก่ียวกับการประมวลผล การทำฐานขอมูลและทะเบียนเครื่องวัดอัตโนมัติ จัดทำสรุปรายงาน
เชิงสถิติ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงระบบใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

สังกัด ฝายบริหารงานกลางการไฟฟานครหลวงเขต สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงราษฎรบูรณะ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลการรองเรียนกรณีตาง ๆ วิเคราะหขอมูลเสียงของลูกคา 
ในภาพรวมเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีสำคัญเปนขอมูลนำเขาในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ จัดทำสรุป
รายงานเชิงสถิติ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
งานของศูนยบริการขอมูลผู ใชไฟฟา (MEA Call Center) รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการดำเนินงานให มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 
 
                 /วิธีการสอบ... 
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วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
- วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
- วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชุด   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.mea.or.th/


       

 
                   เอกสารแนบ 13 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

13) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางรัฐประศาสนศาสตร 
 ทางบรหิารรัฐกิจ ทางครุอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง จำนวน 2 อัตรา    

       ตำแหนง             นักฝกอบรม 4 
       อัตราเงินเดือน         16,840 บาท      

 คุณสมบัต ิ
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบรบิูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด ฝายฝกอบรม สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงนนทบุร ี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรมและพัฒนาท้ังในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล วางแผน จัดหลักสูตร และพัฒนาเสริมสรางศักยภาพของพนักงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตรองคกรและ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร  ใหการสนับสนุนการจัดทำโครงการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
องคกร ใหคำแนะนำ ปรึกษา ประสานงาน และใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 

         / เอกสารหลักฐาน... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชุด   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 
 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   เอกสารแนบ 14 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

14) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ ทางนเิทศศาสตร ทางวารสารศาสตร ทางส่ือสารมวลชน  
จำนวน 1 อัตรา    

      ตำแหนง          นักประชาสัมพันธ 4 
      อัตราเงินเดือน       16,840 บาท      

 คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น     

    5. ความรูทักษะในการจัดทำสื่อ เขียนขาว เพ่ือประชาสัมพันธ หรือสามารถอานขาวประกาศและเปนพิธีกรได (ถามี) 
   

สังกัด ฝายสื่อสารองคกร สถานท่ีปฏบัิติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการคิดสรางสรรคผลิตงานขาวเผยแพรสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ภายในองคกร 
สื่อสารใหพนักงานรับรูภาพลักษณฝายบริหารและภาพลักษณท่ีดีขององคกร จัดทำขาวและสื่อตาง ๆ เผยแพร 
MEATV ภายในองคกร จัดทำสื่อและบทความในรูปแบบออนไลน เผยแพรสารคดี ตามภารกิจองคกร ระบบเสียงตาม
สาย และถายทอดสดกิจกรรมท่ีสำคัญ ตามนโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงเปนพิธีกร
ในงานขาวหรือกิจกรรมตาง ๆ 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

         / เอกสารหลักฐาน... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรอืในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   เอกสารแนบ 15 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

15) คุณวุฒิปริญญาตรปีริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ จำนวน 3 อัตรา    
       ตำแหนง             เลขานุการ 4 
       อัตราเงินเดือน         16,840 บาท      

 คุณสมบัต ิ
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

    5.  มีทักษะและความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีกาลเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ คลองแคลว และ 
         เก็บรักษาความลับขององคกรไดเปนอยางดี 
    6.  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุขุมละเอียด รอบคอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีดี และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
    7.  มีทักษะในการสื่อความ ติดตอประสานงาน 
    8.  ประสบการณดานการเปนเลขานุการผูบริหาร (ถามี) 

สังกัด ฝายอำนวยการ สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะผูบริหารระดับสูง ติดตอ ประสานงาน นัดหมาย เตรียมเรื่อง
เตรียมการ และดำเนนิการเก่ียวกับการประชุมตลอดจนบันทึกการประชุม พิจารณา กลั่นกรองงาน ยอ สรุปเรื่องและ
เสนอความเห็นในเรื่องตาง ๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
ติดตอ นัดหมาย ใหการตอนรับและอำนวยความสะดวกแกผูมาติดตอ และการสงเสริมความรูของผูบริหารระดับสูง 
 

 

 

 

 

               /วิธีการสอบ... 
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วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
- วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
- วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
               การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น   

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
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                   เอกสารแนบ 16 

                 ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

16) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชศาสตร จำนวน 1 อัตรา    
       ตำแหนง              เภสัชกร 4 (หลักสตูร 5 ป) / เภสัชกร 4 (หลักสูตร 6 ป) 
       อัตราเงินเดือน         17,840 บาท (หลักสูตร 5 ป) / 20,040 บาท (หลักสูตร 6 ป)     

 คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
         สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
    5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด ฝายการแพทย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสามเสน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเก่ียวกับการจัดหา ควบคุม เก็บรักษา จายยาและเวชภัณฑใหแกผูปวยตามคำสั่งแพทย 
ใหคำแนะนำเรื่องยาแกบุคลากรทางการแพทยและคนไข จัดทำรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของการใชยาและ
เวชภัณฑ บริหารคลังยาและเวชภัณฑ 
วิธีการสอบคัดเลือก 

1. สอบขอเขียน  
           -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 

         / เอกสารหลักฐาน... 

 
 

http://www.mea.or.th/


 
-2- 

 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวนัเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรอืในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (ฉบบัจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
          7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   เอกสารแนบ 17 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

17) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา    
      ตำแหนง           นักรังสีการแพทย 4 
      อัตราเงินเดือน        16,840 บาท      

 คุณสมบัติ 
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  ใบอนญุาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
    5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด ฝายการแพทย สถานท่ีปฏบัิติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสามเสน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานรังสีวิทยา ใหคำแนะนำ ควบคุม ดูแล บันทึกภาพทางรังส ีใหคำแนะนำ เตรียมผูปวย 
ท่ีเขารับการตรวจพิเศษทางรังสีและอัลตราซาวนด  ควบคุม ดูแล และปองกันอันตรายจากการใชรังสี ใหคำแนะนำ 
ผูปวยเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากรังสีตาง ๆ 

วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

           -    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 

         / เอกสารหลักฐาน... 

 

 

http://www.mea.or.th/


 
-2- 

 

 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
          7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   เอกสารแนบ 18 

                ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

18) คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา    
      ตำแหนง           พยาบาลวิชาการ 4 
      อัตราเงินเดือน        16,840 บาท      

 คุณสมบัต ิ
    1.  ไมจำกัดเพศ 
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
    3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได 
    4.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาล และผดุงครรภชั้น 1 
    5.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ลำดับท่ี                การทดสอบภาษาอังกฤษ         ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
   1 TOEIC แบบ Personal ไมนอยกวา 550 คะแนน 
   2 CU-TEP ไมนอยกวา   60..คะแนน 
   3 TU-GET ไมนอยกวา 500  คะแนน 
   4 IELTS ไมนอยกวา  4.5..คะแนน 
   5 TOEFL แบบ Internet Based Test (iBT) ไมนอยกวา   60 คะแนน 

 

ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น       

สังกัด ฝายการแพทย สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสามเสน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลเก่ียวกับการใหบริการการพยาบาล  ใหคำแนะนำในการปฏิบัติเก่ียวกับสขุภาพอนามัย 
รายบุคคลแกผูปวย ญาติ และผูเก่ียวของ ใหบริการสงตอผูปวยและรับกลับ 

วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

           -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
           -    วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
           การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พรอมวนั เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 

 

         / เอกสารหลักฐาน... 

 

 

http://www.mea.or.th/
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 เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวนัแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ   

          2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ี กฟน. กำหนด อยางใดอยางหนึ่ง โดยวันท่ีทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ตองไมเกินวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) และผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ี กฟน. เปดรับสมัครวันแรก  

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

      ท้ังนี้  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เทานั้น    

          3. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
            4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 

          5. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   
          6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาล และผดุงครรภชั้น 1 (ฉบับจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 1 ชุด 
          7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 
 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
          เอกสารแนบ 19 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

19) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
      จำนวน 7 อัตรา 
       ตำแหนง         ชางเทคนิคไฟฟา 3            
       อัตราเงินเดือน     14,170 บาท 
  

 คุณสมบัต ิ
        1.  เพศชาย 
        2.  ตาไมบอดส ี

      3.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
      4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได                  
      5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

        6.  สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  
 

  สังกัด ฝายบริการระบบไฟฟา, ฝายอุปกรณงานจำหนาย, ฝายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟา,  
  ฝายควบคุมระบบไฟฟา  
  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสามเสน, ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ,  
  ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย, ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

       ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง ซอม บำรุงรักษา อุปกรณ 
ในระบบจำหนายกระแสไฟฟา 

 

 วิธกีารสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

-    วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
-    วชิาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
  การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

   
 
 
 
 
 

 

          / เอกสารหลักฐาน... 

 
 

http://www.mea.or.th/


 
-2- 

 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบสุาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

          2. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          4. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 2 ชดุ       
           5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 

          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
          เอกสารแนบ 20 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

20) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
      จำนวน 7 อัตรา 
       ตำแหนง         ชางเทคนิคสายอากาศ 3    
       อัตราเงินเดือน     14,170 บาท 
  

 คุณสมบัต ิ
        1.  เพศชาย 
        2.  ตาไมบอดส ี

      3.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
      4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได                  
      5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

        6.  สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  
        7.  สุขภาพแข็งแรง  สามารถปฏิบัติงานบนท่ีสูงได 

  สังกัด  การไฟฟานครหลวงเขตนวลจนัทร, เขตบางนา, เขตมีนบุร,ี เขตยานนาวา, เขตบางบัวทอง,  
  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงนวลจันทร, เขตบางนา, เขตมีนบุร,ี เขตยานนาวา, เขตบางบัวทอง,     
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
       ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา รื้อถอนเก่ียวกับไฟฟาท่ีเปนระบบสายอากาศ 
บำรุงรักษาอุปกรณระบบสายไฟฟาอากาศ 

 

 วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

               -    วชิาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
               -    วชิาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
    การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

   
 
 

 
 
 
 

 

          / เอกสารหลักฐาน... 

 
 

http://www.mea.or.th/
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

          2. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          4. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 2 ชดุ       
           5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 

          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
          เอกสารแนบ 21 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

21) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
      จำนวน 1 อัตรา 
       ตำแหนง         ชางเทคนิคโลหะ 3    
       อัตราเงินเดือน     14,170 บาท 
  

 คุณสมบัต ิ
        1.  เพศชาย 
        2.  ตาไมบอดส ี

      3.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
      4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได                  
      5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

        6.  สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  

  สังกัด  ฝายอุปกรณงานจำหนาย 
  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงบางพลี 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
        ปฏิบตัิงานเก่ียวกับการผลิต ซอม แกไข ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณท่ีชำรุดเก่ียวกับงานโลหะ 
ทุกประเภท ปรับแตง ตกแตงผิวดวยวัสดุท่ีเหมาะสม รวมถึง รางแบบสำหรับใชในการสราง หรือผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
รูปพรรณและโครงโลหะ 

 

 วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

               -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
               -   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
    การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

   
 
 

 
 
 
 

 

          / เอกสารหลักฐาน... 

 
 

http://www.mea.or.th/


 
-2- 

 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลกัฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบสุาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

          2. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          4. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบบัจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 2 ชดุ       
           5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 

          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
          เอกสารแนบ 22 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

22) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาโยธา 
      จำนวน 2 อัตรา 
       ตำแหนง         ชางเทคนิคโยธา 3    
       อัตราเงินเดือน     14,170 บาท 
  

 คุณสมบัต ิ
        1.  เพศชาย 
        2.  ตาไมบอดส ี

      3.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
      4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได                  
      5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
      6.  สามารถใช Auto CAD ได 

        7.  สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  

สังกัด  ฝายออกแบบระบบไฟฟาและงานวิศวกรรมโยธา, สำนักภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา 
  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงสำนักงานใหญคลองเตย, ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงยานนาวา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
       ปฏิบตัิงานเก่ียวกับการสำรวจสถานท่ี รางแผนผัง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการกอสราง จัดทำแผนท่ี
ตาง ๆ เชน แผนท่ีภูมิศาสตร แผนท่ีสายอากาศ แผนท่ีสายใตดิน เปนตน 
 

 วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

              -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
              -   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

          / เอกสารหลักฐาน... 
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒกิารศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 

          2. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          4. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 2 ชดุ       
           5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 

          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) จำนวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
          เอกสารแนบ 23 

         ประกาศท่ี ฝทม. 4/2566 
 

23) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเครื่องทำความเย็น 
      และปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็น 
      และปรับอากาศ จำนวน 2 อัตรา 

     ตำแหนง         ชางเทคนิคเครื่องกล 3    
     อัตราเงินเดือน       14,170 บาท 
  

 คุณสมบัต ิ
        1.  เพศชาย 
        2.  ตาไมบอดส ี

      3.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) 
      4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได                  
      5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

        6.  สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  

สังกัด  ฝายบริการระบบไฟฟา ,ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา 
สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงวัดเลียบ ,ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงธนบุรี 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
        ปฏบิัติงานเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบเบื้องตน เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ติดตั้ง ควบคุมงาน ซอม 
บำรุงรักษา ตรวจวัด ตรวจสอบ ปรับแตง และแกไขขอขัดของของเครื่องกล เครื่องยนต รวมถึงอุปกรณประหยัด
พลังงาน พรอมท้ังการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน ในระบบท่ีเก่ียวของ เชน 
ระบบปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ  ระบบลฟิต ระบบการจัดการพลังงาน เปนตน 
 

 วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน  

               -   วิชาเฉพาะตำแหนง 50 คะแนน   
               -   วิชาความรูท่ัวไป 30 คะแนน 

2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชือ่ผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 
 

   
 

 
 
 
 

 

          / เอกสารหลักฐาน... 
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรับผูท่ีสอบผานขอเขียน 
          1. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ  (Transcript of Records)  ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก   

(วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จ

การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จการศึกษาตอง 

ไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 8 มีนาคม 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ 

          2. สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือบัตรประจำตัว 

พนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          4. หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบับจริงพรอมสำเนา)  
จำนวน 2 ชดุ       
           5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชดุ 

          6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) จำนวน 1 ชุด 
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