
 

 

ประกาศท่ี ฝทม. 1 /2566 
              เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน 

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

             ในการนี้  กฟน.  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟานครหลวง  
                     เพ่ือสอบคัดเลือกในตำแหนง นิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                       

                     1.  คุณวุฒิการศึกษาท่ีรับสมัคร                    

 

                      2.  คุณสมบัติของผูสมัคร   

                            2.1 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามท่ี กฟน. กำหนด รวมถึงคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศ 

                            2.2 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ และตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ 

ณ วันเปดรับสมัครออนไลนวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566)  

                            2.3 ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิท่ีสมัคร โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกิน 

วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

ใหนำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ี

สำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) 

                            2.4 ผูสมัครจะตองมีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป  

และมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) 

                          ท้ังนี้  จะตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบ 

ในนามสถาบันการศึกษา  หรือองคกรอ่ืน  กฟน.  ไมสามารถตรวจสอบ  เพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูลได 
 

/2.5 ผูสมัครเพศชาย… 

 

       

                 คุณวุฒิ             ตำแหนง   จำนวน 

  (อัตรา) 

รายละเอียด  

เอกสารแนบ 

ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร        1.1   นิติกร 4       4 
 

       1 

       1.2   นิติกร 4       1 
 

       2 
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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 หรือทำการ 

สมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

         3.2 ผูสมัครสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลนทางเว็บไซต พรอมอัปโหลดเอกสาร

ประกอบการสมัครตาง ๆ ตามประเภท และรูปแบบท่ี กฟน. กำหนด ตั้งแตวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ ถึงวันอังคารท่ี 

21 กุมภาพันธ 2566 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ท่ีเว็บไซต www.mea.or.th หัวขอ “ประกาศ 

รับสมัครงาน” 

   3.3 หลังจากผูสมัครกรอกแบบฟอรม ผูสมัครตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุก

ฉบับใหครบถวนแลวแนบไฟล ในระบบรับสมัครออนไลนดวยไฟลนามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไมเกิน 1 เมกกะไบต 

และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว หาก กฟน. ตรวจพบภายหลัง ในกรณีผูสมัครแนบไฟล

หลักฐานการศึกษาไมตรงกับขอเท็จจริง และมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติไมถูกตอง และ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังไดทุกข้ันตอน และไมมีสิทธิ์ เรียกรองใด ๆ 

ท้ังส้ิน จาก กฟน. รวมถึงคาธรรมเนียมสอบ  

                            3.4 ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจงการชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระ

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ 2566 ท่ีเคานเตอร

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชำระคาธรรมเนียมสอบเรียบรอยแลว 

                            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.  เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนดวยไฟลนามสกุล PDF  

หรือ JPG ขนาดไมเกิน 1 เมกกะไบต)    

 

 

 

/4.1 หลักฐานการศึกษา … 
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    4.1 หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) 

ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยวันท่ีสำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัคร 

วันแรก  (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566)  หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือ
รับรองการสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จ
การศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) 
    4.2 ผูสมัครจะตองมีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป   

และมีอายุไมเกิน 2 ป  นับจากวัน เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) 

                          ท้ังนี้  จะตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบ 

ในนามสถาบันการศึกษา  หรือองคกรอ่ืน  กฟน.  ไมสามารถตรวจสอบ  เพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูลได                                                  

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

                           4.4 ตำแหนง 1.2  นิติกร 4 ตองมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ  
                           4.5 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) 

   5.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

        5.1 กฟน.  มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครเทาท่ีจำเปน  เพ่ือใชในการดำเนินการ 

รับสมัครสอบคัดเลือก ซ่ึงผูสมัครจะตองใหความยินยอมในการใหนำไปใช  เพ่ือการดำเนินการดังกลาว โดย กฟน.  

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

                           5.2 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 15 กุมภาพันธ 

2566) หรืออยูระหวางตองหาคดีอาญา อันมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท และตองมีผล

การตรวจสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ  

                          5.3 ผูสมัครตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟน.สงวนสิทธิ์ กรณี ท่ีตรวจสอบใน

ภายหลังพบวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีผูสมัครแจงไว  ไมถูกตองครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร 

ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติตั้งแตตน         

      5.4 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… 
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                     6.  การดำเนินการสอบ กำหนดข้ันตอน ดังนี้  

        กฟน. จะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบ พรอมวัน 

เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 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.  เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในการสอบ 

                 การสอบขอเขียน ตองนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 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 าสอบสัมภาษณตามจำนวนท่ีเหมาะสม  

ในวันสัมภาษณตองนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ผานแอปพลิเคชันบนเคร่ืองมือสื่อสาร 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 ตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับการไฟฟานครหลวงได ตามวัน  

เวลา ท่ีการไฟฟานครหลวงกำหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์        

                 

 

 

                                                                                           /11.  พนักงานการไฟฟานครหลวง… 
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                     11.  พนักงานการไฟฟานครหลวง  

          พนักงานการไฟฟานครหลวงที่มีความประสงคจะสมัครสอบพรอมกับบคุคลภายนอก  

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 ตั้งแต วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ ถึงวันอังคารท่ี 21 

กุมภาพันธ 2566 ตลอด 24 ช่ัวโมงไมเวนวันหยุดราชการ  กำหนดการประกาศรายชื่อผู เขาสอบขอเขียน 

กำหนดการสอบสถานท่ีสอบ  และประกาศผลการสอบขอเขียน ในวันเดียวกับบุคคลภายนอก   

                           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 และการถอดถอน

พนกังาน 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 

                             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 15 กุมภาพันธ 2566) หรืออยูระหวางตองหา 

คดีอาญา อันมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 
        4)  การตรวจสุขภาพรางกาย และสุขภาพจิต มีอนามัยสมบูรณ 

                            อนึ่ง ผูสอบไดตองเขาปฏิบัติงาน ท่ี กฟน. ตั้งแตวันจันทรท่ี 3 เมษายน 2566 โดยผูสอบไดตอง
ผานการทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา 90 วัน หากการไฟฟานครหลวงทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแลวพบวาผูสอบไดไมมีความสามารถเพียงพอหรือมีขอบกพรองประการใดประการหนึ่ง ถือเปน
สิทธิเด็ดขาดของการไฟฟานครหลวงท่ีจะพิจารณาเพิกถอนการทดลองงาน และ/หรือใหผูสอบไดออกจากงานไดทันที 

             หากผลการตรวจสอบอยางใดอยางหนึ่ง ไมเปนไปตามท่ีกำหนดดังกลาวขางตน จะตองถูกให 
ออกจากงานทันที 
 

 
                      /ท้ังนี้… 
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                           ท้ังนี้  การสรรหาบุคคลเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ  กฟน.  มีการดำเนินการอยางโปรงใส

ยุติธรรม และไมมีการเรียกรับผลประโยชน  เพ่ือฝากเขาปฏิบัติงาน  และ  กฟน.  ไมมีการจัดทำแนวขอสอบเพ่ือ
เผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด ผูสมัครสอบจะตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการสรรหาคัดเลือกอยาง
สม่ำเสมอ 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 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 

                    (ลงชื่อ)              ศิริรัตน  คุณะสารพันธ 
                     (นางศิริรัตน  คุณะสารพันธ)     

                                                                           ผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                   
                                เอกสารแนบ 1 

                        ประกาศท่ี ฝทม. 1 /2566 
 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร จำนวน 4 อัตรา    
ตำแหนง   1.1)  นิติกร 4    
อัตราเงินเดือน 16,840 บาท  

คุณสมบัติ 
   1.  ไมจำกัดเพศ   
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566)     

   3.  มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป    
   4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได   
 

สังกัด  ฝายกฎหมาย  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
          -  ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัย ใหความเห็นและคำแนะนำปญหาขอกฎหมาย ตรวจสอบ  

ใหคำแนะนำในการจัดทำนิติกรรมและสัญญาตาง ๆ ประมวลขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และบันทึกสั่งการ 

ขององคกร ตรวจสอบกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศเพ่ือการปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกการใช ติดตาม และ

ศึกษาหลักเกณฑ และขอกำหนดของภาครัฐ เพ่ือปรับปรงุ ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งใหทันสมัย 

          -  ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัย ใหความเห็นทางวินัยเก่ียวกับการกระทำความผิดของ

พนักงาน ดำเนินการสืบสวนและสอบหาตัวผูรับผิดชอบ ดำเนินการตามกระบวนการอุทธรณ จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการอุทธรณ กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำคูมือการพิจารณาทางวินัยและ 

การลงโทษ รวมท้ังปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งเก่ียวกับวินัยและการลงโทษ         
 

วิธีการสอบคัดเลือก 
1.  สอบขอเขียน
     -  วิชาเฉพาะตำแหนง  50  คะแนน 

     -  วิชาความรูท่ัวไป     .30  คะแนน 

2.  สอบสัมภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
     การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ทาง www.mea.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 /เอกสารหลักฐาน... 
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาแสดงในวันตรวจหลักฐานเอกสาร สำหรบัผูท่ีสอบผานขอเขียน            

 1. หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ท่ีแสดงวา

เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัคร 

วันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือ

รับรองการสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จ

การศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ 

  2.  ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป และมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวัน   

เดือน ปท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา)       

จำนวน 2 ชุด  

    ท้ังนี้ จะตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบในนามสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรอ่ืน กฟน. ไมสามารถตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูลได 

 3.   สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
          4.   บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  
ผานแอปพลิเคชันบนเคร่ืองมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือ 
บัตรประจำตัวพนักงาน 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. 1 /2566 
 

    คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร จำนวน 1 อัตรา    
  ตำแหนง   1.2)  นิติกร 4 

    อัตราเงินเดือน 16,840 บาท 
  

คุณสมบัติ 
   1.  ไมจำกัดเพศ   
   2.  อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ณ วันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566)     
   3.  มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป    
   4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได   
   5.  ใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
 

สังกัด  ฝายกฎหมาย  สถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีทำการการไฟฟานครหลวงเพลินจิต 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
         ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัย ใหความเห็นและคำแนะนำปญหาขอกฎหมาย ติดตามและ

ดำเนินการเก่ียวกับคาเสียหายกรณีหนี้คาไฟฟา และหนี้อันมีมูลจากนิติกรรมและสัญญา ฟอง หรือแกตางในคดีท่ี

เก่ียวกับการใชไฟฟา ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาและควบคุม ดูแลในการวาจางองคกรภายนอกดำเนินคดี

และบังคับคดี 
 

วิธีการสอบคัดเลือก 
1. สอบขอเขียน
     -  วิชาเฉพาะตำแหนง  50  คะแนน 

     -  วิชาความรูท่ัวไป     .30  คะแนน 

2.  สอบสมัภาษณ 20 คะแนน (เฉพาะผูท่ีสอบผานขอเขียน) 
     การไฟฟานครหลวงจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบขอเขียน  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาท่ีสอบ 

พรอมวัน เวลา และสถานท่ี ในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 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 โดยวันที่สำเร็จการศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัคร 

วันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) หรือในกรณีอยูระหวางรอหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ ใหนำหนังสือ

รับรองการสำเร็จการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา สำหรับวันท่ีสำเร็จ

การศึกษาตองไมเกินวันเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 2 ชดุ 

 2.  ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนข้ึนไป และมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวัน 

เดือน ป ท่ีทดสอบ จนถึงวันท่ีเปดรับสมัครวันแรก (วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566) (ฉบับจริงพรอมสำเนา)        

จำนวน 2 ชดุ  

    ท้ังนี้ จะตองเปนผลการทดสอบแบบสวนบุคคล (Personal) เนื่องจากผลการสอบในนามสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรอ่ืน กฟน. ไมสามารถตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูลได 

    3.  สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) 
           4.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID)  
ผานแอปพลิเคชันบนเคร่ืองมือสื่อสาร ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 หรือ 
บัตรประจำตัวพนักงาน หรือลูกจาง กฟน. (กรณีเปนพนักงาน หรือลูกจาง กฟน.) 
          5.  หลักฐานการพนภาระทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เทานั้น (ฉบบัจริงพรอมสำเนา) 
จำนวน 2 ชดุ   

    6.  ใบอนุญาตใหเปนทนายความ (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด  
    7.  หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถามี) (ฉบับจริงพรอมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 

            

 
   

   
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


