
ประกาศฝา่ยบริหารองค์กร 
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ที่  1/2564 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

------- 

ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัท)  เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ 
จ านวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ
(1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อก าหนดบริษัท 
ที่  5/2558 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

(2) ส าเร็จการศึกษาตามคุณวฒุิที่ก าหนดในแต่ละต าแหนง่ 
(3) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ต้องการให้เป็นไปตาม

รายละเอียดต าแหน่งงานแนบท้ายประกาศนี้ 
(4) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้    

- TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน 
- TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 
- TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน 
- TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
- IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 

โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี นับถึงวนัสมัคร 

ส าหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรี  ขึ้นไป) 
ได้รับการยกเว้นไมต่้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยศูนย์ทดสอบปิดท าการชั่วคราว
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใบ
แสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าท างานกับบริษัทต้อง น าส าเนา
ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นที่ฝ่ายบริหารองค์กร ภายใน 45 วัน ภายหลังจากวันที่ ประกาศผลการ
คัดเลือก หรือก่อนวันรายงานตัวเข้าท างานแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้ งนี้ หากผู้สมัครไม่สามารถน าผลคะแนน
ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนตามที่ก าหนดข้างต้นมายื่นยันได้ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
งานกับบริษัทมาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ก ำหนดกำรรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

3. วิธีกำรรับสมัคร
3.1 สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egati.co.th หรือ 
3.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ส านักงานกลาง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130  

.../2 



-  2  - 

4. เงื่อนไขกำรสมัครสอบ 

4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านรายละเอียด พร้อมกับท าความเข้าใจในเงื่อนไขทุกข้อของการสมัครงาน         
กับบริษัทก่อนหน้ายื่นใบสมัคร พร้อมแนบข้อมูลที่เก่ียวข้องมาด้วย   

4.2 ผู้สมัครจะต้องยืนยันและขอรับรองกับบริษัทว่า ข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้กับบริษัทเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย หากภายหลัง บริษัทตรวจสอบและพบว่าข้อมูลตามที่ผู้สมัครมอบให้กับบริษัท                
เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ               
ในการสมัครงานคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ กับบริษัททั้งสิ้น 

 4.3 ผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของแบบการให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บ        
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายใบสมัครแล้ว ก่อนหน้าที่จะ               
กำเครื่องหมำย และลงนำม ในแบบกำรให้ควำมยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (ส ำหรับกำรสมัครงำน) ทั้งนี้                
หากผู้สมัครไม่ให้ข้อมูลและ/หรือไม่ลงนามในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับการสมัครงาน) 
ผู้สมัครตกลงและยอมรับกับบริษัทว่า ผู้สมัครตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานกับบริษัทครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

5. หลักฐำนประกอบกำรสมัครงำน 

(1) รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
(2) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/

สาขาวิชา  จ านวน 1 ชุด 
(3) ส าเนาใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน 
(5) ประวัติของผู้สมัครงาน  (Curriculum Vitae : CV) 
ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกหน้า 
 

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบข้อเขียน 

บริษัทจะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิทธิ์ เข้ ารับการทดสอบข้อเขี ยนทางเว็บไซต์ ของบริษั ท 
http://www.egati.co.th ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ต ำแหน่ง วิชำที่สอบ 
ผู้จัดการส่วน... ทดสอบวัดคุณลักษณะนสิัยดา้นการจัดการ (Managerial Personality Test) 
เจ้าหน้าที่... - ทดสอบวัดความถนัดทางเชาวนป์ัญญา (Cognitive Aptitude Test)  

-  ทดสอบวัดคุณลักษณะนสิัย (Personality Test) 

  บริษัท สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน กรณีที่ ตรวจพบว่า
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 

7. กำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบควำมรู้เฉพำะต ำแหน่ง 

  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามมาตรฐานที่ก าหนด เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบความรู้เฉพาะต าแหน่งงานตามจ านวนที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 (นางชัชวรรณ กาญจนาวัชกร) 
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร 

ฝ่ายบริหารองค์กร 
โทร. 02 436 6944 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 
 

1.  พระรำชบัญญัติคุณสมบตัมิำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
 “พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้ว ยังต้องมีคณุสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบปบีริบูรณ ์
(3) สามารถท างานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(5) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่หรือพ้นระยะเวลาการ

รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี 
(5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(5/2) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเปน็ของแผ่นดนิเพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผดิปกติ 
(6) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภา
กรุงเทพมหานครและผู้บริหารทอ้งถิ่น 

(7) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่” 

2.  ข้อก ำหนดบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ที่ 5/2558  ว่ำด้วย  กำรบริหำรงำนบุคคล 
 “ผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วย 
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และที่ก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย   
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน   

 (3) มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์    
 (4) สามารถท างานให้แก่บริษัทได้เต็มเวลา   

 (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ  
 (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (9) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี   
 (10) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ

ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ   
 (11) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

รวมทั้งข้าราชการทางการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงาน 
สมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   

 (12) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง    
 (13) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่”   

-----------------------------



รำยละเอียดต ำแหน่งงำน คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง และทักษะประสบกำรณ์ 
แนบท้ำยประกำศฝ่ำยบริหำรองค์กร ที่ 1/2564 

 
ล ำดับ

ที่ 
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

1 ผู้จัดกำรส่วน
ตรวจสอบภำยใน 
 

1  คุณวุฒิปริญญาตรขีึ้นไป ทุกสาขา 
 อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี 

ในวันที่สมัคร  
 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ 
 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้  

เป็นอย่างดี 
 

 

ลักษณะงำน : 
 จัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจ าปี 

ตามการประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 
 สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก ากับดูแล และระบบ
สารสนเทศของบริษัท  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินและการด าเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ประหยัด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ ข้อก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง  

 ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอหน่วยรับตรวจ 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
 ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงาน

ก ากับดูแล อ่ืนๆ เพื่ อ ใ ห้การปฏิบัติ ง านของทั้ งสองฝ่ ายมี
ประสิทธิภาพ  

 พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
 สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควำมรู ้ประสบกำรณ์ และทักษะ : 

 ทดสอบ 
วัดคุณลักษณะนิสัย   
(Managerial 
Personality Test) 

 สอบสัมภำษณ์ โดย
คณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตั้ง 
 

 บริษัทจะเรียกเฉพาะผู้
ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ตาม
จ า น ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จ านวนอัตรา 



ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

 มีความรู้ /ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรืองานที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 มีความรู้/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี 
 หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

o  มีวุฒิบัตรด้าน CIA CPIAT CPA หรือ CISA 
o  มีทักษะในการเขียนรายงาน และสรุปประเด็นต่างๆได้ดี 
o  มีทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และปรับตัวตาม

สถานการณ์ได้ดี 
 

 

2 วิศวกร 
 
 

2  คุณวุฒิปริญญาตรขีึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวชิา อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา 
และอ่ืนๆ 

 มีอายุ ดังนี้ 
- ปริญญาตรี อายไุม่เกิน 30 ปีบรบิูรณ์  

ในวันที่สมัคร 
- ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปบีริบูรณ์  

ในวันที่สมัคร  
 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ 
 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้

เป็นอย่างดี 
 
 

ลักษณะงำน : 
 

 งานศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิค การเงินเบื้องต้นและราคาของ
โครงการด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่จะเข้าลงทุน/
ร่วมทุน  

 งานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ
ลงทุน/ร่วมทุน 

 งานจัดท า TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา และการติดต่อประสานงาน 
 งานแสวงหาโครงการและพันธมิตร และการติดต่อประสานงาน 
 การจัดท ารายงานต่างๆ เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงการ ,

รายงานเสนออนุมัติการลงทุน เป็นต้น 
 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะ : 
 มีประสบการณ์การผ่านงานดา้นการวิเคราะห์ความเหมาะสม

โครงการ  

 ทดสอบ 
- วัดความถนัดทางปญัญา 

(Cognitive Aptitude 
Test) ต้องมผีลคะแนน
ผ่านการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

- วัดคุณลักษณะนิสัย   
(Personality Test) 

 สอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตั้ง 
 
 บริษัทจะเรียกเฉพาะผู้
ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ตาม
จ า น ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จ านวนอัตรา 



ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

 มีความรู้ /ความสามารถเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน 
เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

 

3 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
 

1  คุณวุฒิ ดังนี้ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน  
 มีอายุ ดังนี้ 
- ปริญญาตรี อายไุม่เกิน 30 ปีบรบิูรณ์  

ในวันที่สมัคร 
- ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปบีริบูรณ์  

ในวันที่สมัคร  
 
 

ลักษณะงำน : 
 

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายใน ภายนอก รวมถึงแนวโน้มของ
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าแผนธุรกิจ 

 รวบรวม ติดตามและสรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานราย
เดือนของแผนปฏิบัติการของแต่ละกลยุทธ์ที่รองรับแผนธุรกิจของ
บริษัทเพื่อก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ประสานงานให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน (Performance 
Appraisal: PA) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และ
ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการเพื่อให้ด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามรอบของ
การประมินผล 

 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะ : 
 มีประสบการณ์การผ่านงาน ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ แผนบริหาร

ความเสี่ยง  
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี  
 สามารถ ฟัง พูด อา่น เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดบัดี หรือมี

ความรู้ภาษาตา่งประเทศอ่ืน เชน่ ภาษาจีน ภาษาญีปุ่่น เป็นตน้ 
 สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบได้เป็นอยา่งดี 
 สามารถน าเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี 

 

 ทดสอบ 
- วัดความถนัดทางปญัญา 

(Cognitive Aptitude 
Test) ต้องมผีลคะแนน
ผ่านการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

- วัดคุณลักษณะนิสัย   
(Personality Test) 

 สอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตั้ง 
 
 บริษัทจะเรียกเฉพาะผู้
ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ตาม
จ า น ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จ านวนอัตรา 



ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

4 เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำร 1  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้าน
เศรษฐศาสตร์  บัญชี  คอมพิวเตอร์  หรือ
บริหารธุรกิจ              

 มีอายุ ดังนี้ 
- ปริญญาตรี อายไุม่เกิน 30 ปีบรบิูรณ์  

ในวันที่สมัคร 
- ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปบีริบูรณ์  

ในวันที่สมัคร   
 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ 
 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้

เป็นอย่างดี 
 
 
 

ลักษณะงำน : 
 

 ปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดหา จัดท าข้อผูกพัน และบริหารข้อ
ผูกพัน 

 จัดท าฐานข้อมูลพัสดุและจัดหา  
 ร่วมเป็นกรรมการด าเนินการจัดหา 
 ติดตามการส่งพัสดุ ควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุ และการจัดเก็บพัสดุ 
 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานด้านพัสดุและจัดหา รวมทั้ง

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

 ศึกษาและติดตามกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะ : 
 มีความรู้ /ความสามารถเก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 

และการเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดี      
 

 

 ทดสอบ 
- วัดความถนัดทางปญัญา 

(Cognitive Aptitude 
Test) ต้องมผีลคะแนน
ผ่านการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

- วัดคุณลักษณะนิสัย   
(Personality Test) 

 สอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตั้ง 
 
 บริษัทจะเรียกเฉพาะ
ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามจ านวนที่เหมาะสมกับ
จ านวนอัตรา 

5 เจ้ำหนำ้ที่คอมพิวเตอร ์
(พนักงำนสญัญำจำ้ง) 

1  คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  
ด้านคอมพิวเตอร์ Computer Engineering 
หรือ Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 มีอายุ ดังนี้ 
- ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ใน

วันที่สมัคร 
- ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ใน

วันที่สมัคร  
 

ลักษณะงำน : 
1. งำนด้ำนกำรพัฒนำระบบ 

 พัฒนาและต่อยอดระบบ Web Application ขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ด้วยภาษา PHP และ Python  

 ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา
ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ศึกษาและน าระบบงาน 
Open Source และ Cloud Service ที่เหมาะสมมาใช้งาน 

 ออกแบบความต้องการระบบงานสารสนเทศร่วมกับ User 
เพื่อท าการจ้างผู้รบัจ้างในการพฒันา 

 ทดสอบ 
- วัดความถนัดทางปญัญา 

(Cognitive Aptitude 
Test) ต้องมผีลคะแนน
ผ่านการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

- วัดคุณลักษณะนิสัย   
(Personality Test) 



ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

 มีใจรักด้านการเขียนโปรแกรม 
 มีทัศนคติที่ดี ในการท างานและสามารถ

ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
 มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอ 

เพื่อสื่อสารงาน IT ให้พนักงานส่วนงานอ่ืน
สามารถเข้าใจโดยง่าย 

 ชอบการเรียนรู้ เทคโนโลยี ใหม่  ๆ และ
สามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้ มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน อดทนและมีความคิด
สร้างสรรค์ 

 สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 ควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและทดสอบ
ระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ 

2. งำนด้ำน System Administrator 
 ดูแลระบบงาน ERP Microsoft Dynamics AX 2012 
 ดูแลระบบงานสารสนเทศตา่ง (Microsoft Windows 

Base, Linux Base และ Docker) 
 ดูแลระบบ Database (MySQL, MSSQL และ 

PostgreSQL) 
3. งำนด้ำนกำรบริหำร 

 ด าเนินการจัดซื้อจา้งดา้นสารสนเทศประจ าปี 
 บริหารสัญญาซื้อจ้างด้านสารสนเทศ 
 จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและจด

รายงานการประชุม 
 วางแผนงบประมาณสารสนเทศประจ าปี 
 ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

4. งำนด้ำน IT Support 
 สนับสนนุงาน IT Helpdesk  

5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย 
 
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะ : 
 มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ Python 

อย่างน้อย 1 ปี 
 มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented เชน่ 

JAVA, C# เปน็ตน้  
 มี ประสบการณ์ ในการเขี ยน Web Application ด้ วย Web 

Framework เช่น Laravel, Flask, Django เป็นต้น 

 สอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตั้ง 
 
 บริษัทจะเรียกเฉพาะผู้
ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ตาม
จ า น ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จ านวนอัตรา 



ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน
อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ลักษณะงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะทีต่้องกำร วิชำที่สอบ 

 มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Single-Sign-On 
(SSO)  

 มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web Frontend ด้วย HTML5, 
JavaScript Library เช่น jquery เป็นต้น 

 มีประสบการณ์ในการใช้งาน CSS Framework เช่น Bootstrap เป็นต้น 
 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive 

Web Design  
 มี ป ระสบการณ์ ใน ระบบ  DBMS เ ช่ น  MS SQL, MariaDB, 

PostgreSQL เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี 
 มีประสบการณ์ในการใช้งาน Cloud Service เช่น AWS, Digital 

Ocean เป็นต้น 
 สามารถใช้งาน Git Version Control ได้ 
 มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Linux เบื้องต้น 
 มีความรู้ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Computer Network) 

 
 

 




