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สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวิตท่ัวไทย

การไฟฟาสวนภูมภิาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กอต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมภีารกิจในการจัดหาใหบรกิารพลังงานไฟฟาและ
ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังดานคุณภาพและบริการ
โดยการพฒันาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพ้ืนท่ีจําหนายไฟฟา 74 จังหวัด
(ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รอยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงาน
กับ กฟภ. โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ จํานวน 31 อัตรา และสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ
จํานวน 183 อัตรา รวมจํานวน 214 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได เพียงตําแหนงและเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเดียวเทาน้ัน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

ที่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตําแหนงและจํานวนที่รับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท/
ปริญญาตรี

จํานวน
(อัตรา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จํานวน
(อัตรา)

1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ
ปฏิบัติงานท่ีกรุงเทพมหานคร

(จํานวน 31 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา) (ปริญญาโท) 1 - พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (โยธา)
- พนักงานชาง (เคร่ืองกล)
- พนักงานชาง (โลหะ)

2
1
2
1

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (โยธา)
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)
- วิศวกร (คอมพิวเตอร)
- วิศวกร (สิ่งแวดลอม)
- เศรษฐกร
- นักการเงิน
- นักบัญชี
- นักระบบงานคอมพิวเตอร
- นิติกร
- มัณฑนากร
- อาจารย

3
1
3

3
1
1
1
1
6
2
1
1

รวม 25 รวม 6
2 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
ปฏิบัติงานท่ีจงัหวัดเชียงใหม, เชียงราย,

พะเยา และแมฮองสอน
(จํานวน 13 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- นักบัญชี
- นักพัสดุ

1
2
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (เครื่องกล)
- พนักงานบัญชี

7
1
1

รวม 4 รวม 9
�

�

�

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจาํป 2565

1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก

เลขที่ 1024
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ที่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตําแหนงและจํานวนที่รับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท/
ปริญญาตรี

จํานวน
(อัตรา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จํานวน
(อัตรา)

3 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
ปฏิบัติงานท่ีจังหวดัพษิณุโลก,
กําแพงเพชร, ตาก และแพร

(จํานวน 6 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)
- นักบัญชี
- นักระบบงานคอมพิวเตอร

1
1

1
1

- พนักงานบัญชี 2

รวม 4 รวม 2
4 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3

(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติงานท่ีจังหวดัลพบรีุ และ

เพชรบูรณ
(จํานวน 11 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)
- นักบัญชี
- นิติกร (มีประสบการณ)
- นักพัสดุ
- นักประชาสมัพันธ
- นักการตลาด

2
1

1
1
1
1
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 3

รวม 8 รวม 3
5 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1

(ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี

ปฏิบัติงานท่ีจังหวดัอุดรธานี, ขอนแกน,
นครพนม, บึงกาฬ และสกลนคร

(จํานวน 11 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- นักบัญชี
- นิติกร (มีประสบการณ)
- นักพัสดุ

6
1
1
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานคุมเครื่อง

คอมพิวเตอร

1
1

รวม 9 รวม 2
6 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2

(ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิบัติงานท่ีจังหวดัอุบลราชธานี,
และศรีสะเกษ

(จํานวน 3 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- นักบริหารทรัพยากรบุคคล

2
1

- -

รวม 3
7 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3

(ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิบัติงานท่ีจังหวดันครราชสีมา,
ชัยภูมิ และบุรีรัมย
(จํานวน 13 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- เศรษฐกร
- นักบริหารทรัพยากรบุคคล
- นักบัญชี
- นักพัสดุ

3
1
1
2
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานคุมเครื่อง

คอมพิวเตอร

4
1

รวม 8 รวม 5
�

�

2
1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก (ตอ)
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ที่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตําแหนงและจํานวนที่รับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท/
ปริญญาตรี

จํานวน
(อัตรา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จํานวน
(อัตรา)

8 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,

ปราจีนบุรี, สระแกว และสระบุรี
(จํานวน 32 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)

5
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (โยธา)
- พนักงานชาง (เครื่องกล)
- พนักงานชาง (โทรคมนาคม

และอิเล็กทรอนกิส)
- พนักงานบัญชี

22
1
1
1

1
รวม 6 รวม 26

9 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติงานท่ีจังหวดัชลบุร,ี จนัทบุรี,
ฉะเชิงเทรา และระยอง

(จํานวน 46 อัตรา)

-�วิศวกร (ไฟฟา)
-�เศรษฐกร
-�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
-�นักบัญชี
-�นักระบบงานคอมพิวเตอร
-�นิติกร (มีประสบการณ)
-�นักสถิติ
-�นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-�นักพัสดุ
-�นักประชาสมัพันธ

4
2
1
2
1
1
1
1
2
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานบัญชี

28
2

รวม 16 รวม 30
10 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3

(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี

และสมุทรสาคร
(จํานวน 19 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (คอมพิวเตอร)
- นักบัญชี
- นิติกร (มีประสบการณ)

3
2
1
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (เครื่องกล)
- พนักงานบัญชี
- พนักงานพัสดุ
- พนักงานบันทึก

ขอมูลคอมพิวเตอร

8
1
1
1
1

รวม 7 12
11 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1

(ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร,
ประจวบคีรีขันธ, ระนอง และราชบุรี

(จํานวน 11 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม)
- นักบัญชี

3
1

1

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (โทรคมนาคม

และอิเล็กทรอนกิส)
- พนักงานบัญชี
- พนักงานพัสดุ
- พนักงานคุมเครื่อง

คอมพวิเตอร

2
1

1
1
1

รวม 5 รวม 6
�

�

�

�

3
1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก (ตอ)
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ที่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
ตําแหนงและจาํนวนที่รบัสมัคร

คุณวุฒิปริญญาโท/
ปริญญาตรี

จํานวน
(อัตรา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จํานวน
(อัตรา)

12 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2
(ภาคใต) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช,
กระบ่ี, พังงา และสุราษฎรธานี

(จํานวน 12 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- นักบัญชี
- นักประชาสมัพันธ

1
1
2

- พนักงานชาง (ไฟฟา)
- พนักงานชาง (โทรคมนาคม

และอิเล็กทรอนกิส)
- พนักงานบัญชี
- พนักงานคุมเครื่อง

คอมพวิเตอร

2
1

4
1

รวม 4 รวม 8
13 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3

(ภาคใต) จังหวัดยะลา
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดปตตานี

สงขลา และนราธิวาส
(จํานวน 6 อัตรา)

- วิศวกร (ไฟฟา)
- นักระบบงานคอมพิวเตอร
- นิติกร (มีประสบการณ)
- นักการตลาด

1
1
2
1

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 1

รวม 5 รวม 1

2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับ กฟภ. วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1

2.2 ผูสมัครตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และตองมีอายุไมเกิน ดังตอไปน้ี ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัคร
ออนไลน

ที่ คุณวุฒิ อายุ
1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกตําแหนง ไมเกิน 30 ปบริบูรณ2 ปริญญาตรี ทุกตําแหนง ยกเวนตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ)
3 ปริญญาตรี เฉพาะตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ) ไมเกนิ 45 ปบรบิูรณ
4 ปริญญาโท ตําแหนงวิศวกร (ไฟฟา) ไมเกนิ 35 ปบรบิูรณ

2.3 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบท่ี กฟภ. กําหนด รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2

2.4 ผูสมัครเพศชาย ตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลกัฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเปน
ขาราชการทหาร) เทานั้น

2.5 ไมอนุญาตใหบุคคลตอไปนี้สมัครสอบ ไดแก
- พนักงาน กฟภ. ปจจุบัน
- อดีตพนักงาน กฟภ. ท่ีพนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรอืไลออก
- บุคคลท่ีเคยถูก กฟภ. ตัดสิทธ์ิในการเขาปฏิบัติงาน กับ กฟภ. ทุกกรณี

2.6 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันท่ีสมคัรทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันท่ีสําเร็จ
การศกึษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records))

2.7 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑ
ท่ี กฟภ. กําหนด ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน และผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกนิ 1 ป
10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ยกเวน TU-GET ใหนับจากเดือนและปท่ีสอบภาษาองักฤษ (Test
Date) ดังน้ี

2. คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคดัเลือก (ตอ)
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ที่ การสอบภาษาอังกฤษ
ผลคะแนนที่ผ านตามเกณฑท่ี กฟภ. กําหนด

อายุของผลคะแนน
คุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิปริญญาโท

1
TOEIC

สอบทักษะ Listening และ
Reading

ไมนอยกวา 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 990 คะแนน)

ไมนอยกวา 550 คะแนน
(คะแนนเต็ม 990 คะแนน)

มีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน
นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ

(Test Date) จนถึงวันท่ียื่น
ใบสมัครทางระบบรับสมัคร

ออนไลน

2
TOEFL

แบบ Internet Based
Testing (IBT)

ไมนอยกวา 61 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

ไมนอยกวา 79 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

3 IELTS ไมนอยกวา 5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)

ไมนอยกวา 5.5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)

4 CU-TEP ไมนอยกวา 60 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

ไมนอยกวา 67 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

5 TU-GET ไมนอยกวา 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

ไมนอยกวา 550 คะแนน
(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

มีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดอืน
นับจากเดือนและปท่ีสอบ
ภาษาองักฤษ (Test Date)

จนถึงวันท่ียื่นใบสมัคร
ทางระบบรับสมัครออนไลน

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม
ของหนวยงาน กฟภ. และจะตองเปนผลการสอบท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทาน้ัน

2.8 ผูสมัครในตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ) กรณีไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนน
การสอบภาษาอังกฤษไมผานตามเกณฑท่ี กฟภ. กําหนด ตามขอ 2.7 ใหสามารถสมัครสอบได แตตองเขารับการทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) ในวันเดียวกันกับที่เขารับการสอบขอเขียน และตองผานเกณฑไม
นอยกวา 50% ตามเง่ือนไขที่ กฟภ. กําหนด

2.9 ผูสมัครในตําแหนง วิศวกร (ยกเวนตําแหนง วิศวกร (คอมพิวเตอร)) ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปท่ียังไมหมดอายุ และไมอนุโลมใหใชเอกสารใบรับเรื่อง หรือใบเสร็จรับเงิน
ในทุกกรณี

คุณวุฒิ สาขาวิชา คุณสมบัติเพิ่มเติม และสถานท่ีปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2

4.1 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมท้ัง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยันแลว กฟภ.
ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไข หรือทําการสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณใีดๆ ท้ังส้ิน

4.2 ผูสนใจสามารถสมัครสอบคัดเลอืกไดเพียงตําแหนงและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเทาน้ัน โดยสามารถ
สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ตามรูปแบบท่ี กฟภ. กําหนด
ท่ีเว็บไซต http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจําป 2565” ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ (ยกเวนวันที่
4 กรกฎาคม 2565 ระบบจะเปดรับสมัครออนไลนเวลา 15.00 น. และวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ระบบจะปดรับสมัคร
ออนไลนเวลา 16.30 น.)

4. ว ิธกีารรับสมัคร

3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาว ิชา คุณสมบัติเพ ิ่มเติม และสถานท่ีปฏิบัติงาน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ)
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4.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครส่ังพิมพใบแจง
การชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันท่ี 4 – 11 กรกฎาคม 2565
ไดใน 3 ชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังน้ี

ชองทางการชําระเงิน เวลาท่ีรับช ําระเงิน คาธรรมเนียมการสมคัรสอบ

เคานเตอรธนาคาร
เวลาทําการของธนาคาร

(ยกเวน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565
เริ่มเปดรับชําระเงินตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป)

320 บาท
(คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ

รวมคาบริการ SMS
คาธรรมเนียมธนาคาร และ
คาบรกิารทางอินเทอรเน็ต)

ตู ATM 24 ชั่วโมง
(ยกเวน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

เริ่มเปดรับชําระเงนิต้ังแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป
และวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ปดรับชําระเงินเวลา 22.00 น.)ระบบ Internet Banking

ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ เมื่อผูสมัครไดชําระเง ินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนดไวเทานั้น

5.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผู มีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ
รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง

5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเขา
ปฏิบติังานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป รวมท้ังจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกบั กฟภ. โดยไม
สามารถเรียกรองสทิธิใ์ดๆ ไดท้ังส้ินจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ ในการสมัครสอบดวย ท้ังนี้ กรณีท่ี
กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจางเพื่อใหพนสภาพจากสถานะการเปนพนักงาน หากผูสมัครกระทําการดังตอไปนี้

5.2.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง
5.2.2 ใชเอกสารในการสมคัรที่เปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารท่ีมิใชทางราชการออกให
5.2.3 กระทําการท่ีอาจเปนขอสงสัยท่ีคาดวาสอไปในทางทุจริต หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซํ้า เผยแพร

ขอสอบและเฉลยขอสอบของ กฟภ. ทุกกรณี
5.2.4 มีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ี กฟภ. กําหนด

5.3 ผูสมัครตองยินยอมให กฟภ. บันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ตรวจคนรางกาย ตรวจสอบเอกสารและ
ทรพัยสิน เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 เปนไปดวย
ความเรียบรอย โปรงใส และปองปรามการทุจริต และเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการของ กฟภ. ท้ังนี้ กฟภ.
จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว จนกวาจะเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ
กฟภ. ประจําป 2565

ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน โดยเอกสารทุกฉบับท่ีเปนสําเนา
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

6.1 ตําแหนงในคุณวุฒปิริญญาตรี และปริญญาโท (ทุกตําแหนง)
ที่ เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน)
1 รูปถายสีขนาด 1 นิว้ ในชุดสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไมเกิน 6 เดือน

2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรอง
จากมหาวิทยาลัยท่ีระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีผูท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ)

�
�
�

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) �

4. ว ิธกีารรับสมัคร
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ที่ เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน)
3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ท่ีระบุวันสําเรจ็การศึกษา

4
สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑท่ี กฟภ. กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 10 เดอืน นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ
(Test Date) จนถึงวันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน)
หมายเหตุ : ผูสมัครที่ใชผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตองแนบหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ
ผลการสอบแบบทดสอบ TOEIC (ดาวนโหลดแบบฟอรมที่หนาเว็บไซต) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

5 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ท่ีแสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3
(กรณีเปนขาราชการทหาร)

6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานาํหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถาม)ี

สําหรับผูที่สมัครใน 4 ตําแหนง ดังตอไปนี้ ตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม คือ

ที่ ตําแหนง เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม ( อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน)

1

วิศวกร ทุกสาขา
(ยกเวนคอมพิวเตอร)
ท้ังคุณวุฒิปริญญาตรี

และปริญญาโท

- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ท่ียังไมหมดอายุ หรือ
- สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาได รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากสภาวิศวกรแลว

ณ วันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ไมอนุโลมใหใชสําเนาใบรับเรื่อง หรือใบเสร็จรับเงิน
อื่นๆ ในการสมัครตําแหนงวิศวกรทุกกรณี)

2 นิติกร
(มปีระสบการณ)

- สําเนาใบอนุญาตใหเปนทนายความ
- บัญชีรายละเอียดการวาตางแกตางคดี รวมกันแลวไมนอยกวา 20 คดี

(ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีหนาเว็บไซต)
3 นักบริหารทรัพยากรบุคคล - สําเนาใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษยในสาขาท่ีเกี่ยวของท่ียังไมหมดอายุ

(กรณท่ีีมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศ
ฉบับท่ี 2)4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.2 ตําแหนงในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ทุกตําแหนง)

ที่ เอกสารประกอบการสมัคร ( อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน)

1 รูปถายสขีนาด 1 น้ิว ในชุดสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไมเกิน 6 เดือน

2 สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (กรณีผู ท่ี เ พ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไมได รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุโลมใหใชหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาท่ีระบุวันสาํเร็จการศึกษาแลวเทานั้น)

3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ท่ีระบุวันสาํเร็จการศึกษา

4 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ท่ีแสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลกัฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3
(กรณีเปนขาราชการทหาร)

5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปล่ียนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถามี)

6.3 กฟภ. จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัครหลังจากดาํเนินการสอบขอเขียน
โดยหากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และ
มีเจตนาสอไปในทางทุจริต หรือเอกสารท่ีอัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตอง หรือกรณีเจาหนาท่ีติดตอ
ใหนําสงเอกสารฉบับใหม แตผูสมัครไมจัดสงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไมประกาศ
รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพ่ือเขารบัการสอบสัมภาษณของผูน้ัน รวมทั้งสามารถตัดสิทธ์ิในภายหลังไดทุกขั้นตอน
และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 5.2

7
6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) (ตอ)
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กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู เขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ ไมเกินวันที่ 2 สิงหาคม 2565
ทางเว็บไซต โดยสถานท่ีในการสอบขอเขียนของทุกเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานจะสอบรวมกัน ณ สถาบันการศึกษาแหงใด
แหงหนึ่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ตามความเหมาะสม โดย กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อ
ผูเขารับการสอบขอเขียนตอไป ท้ังนี้ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียน
ในภายหลัง เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ซึ่งจะไมสามารถเรียกรองใดๆ ท้ังส้ินจาก กฟภ.
รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบและคาบริการตางๆ

8.1 ผูสมัครตองเขารับการสอบขอเขียน ดังน้ี
8.1.1 ผูสมัครทุกตําแหนง (ยกเวน นิติกร (มีประสบการณ)) ตองเขารับการสอบขอเขียนในว ันเสารที่

6 สิงหาคม 2565
8.1.2 ผูสมัครในตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ) ตองเขารับการสอบขอเขยีนในวันอาทิตยที่ 7 สงิหาคม 2565
โดยใหเขารับการสอบขอเขียน โดยมีรายละเอียดหัวขอวิชาสอบ ดังน้ี

8.2 ผูสมัครในตําแหนง นิติกร (มีประสบการณ) ท่ียังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนน
การสอบภาษาอังกฤษยังไมผานตามเกณฑท่ี กฟภ. กาํหนด ตองเขารับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language
Test : ELT) ในวันเดยีวกันกับท่ีเขารับการสอบขอเขียน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

คุณวุฒิ
การศึกษา หัวขอว ิชาสอบ สัดสวน

คะแนน (% )
ระยะเวลา

ในการสอบขอเขยีน

ปริญญาโท
และ

ปริญญาตรี

1. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาท่ีเกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี 50 % 08.30 – 10.00 น.

2. วิชาคานยิมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
ตามปจจัยขับเคลื่อนคานิยม TRUSTED 25 %

10.00 – 11.30 น.3. วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) : ภาวะผูนําทีม,
ทักษะการนําเสนอ และการแกไขปญหาและการตดัสินใจ 25 %

คะแนนรวม (% ) 100 % 08.30 – 11.30 น.

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

1. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาท่ีเกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี 50 % 08.30 – 10.00 น.

2. วิชาคานยิมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
ตามปจจัยขับเคลื่อนคานิยม TRUSTED 20 %

10.00 – 11.30 น.3. วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) : ภาวะผูนําทีม,
ทักษะการนําเสนอ และการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 20 %

4. วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test) 10 % 11.30 – 12.30 น.
คะแนนรวม (% ) 100 % 08.30 – 12.30 น.

หวัขอวิชาสอบ เวลา หมายเหตุ

วิชาภาษาอังกฤษ
(English Language

Test : ELT)
11.30 – 12.30 น.

ตองไดคะแนนไมนอยกวา 50% จึงจะถือวาผานการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ELT) และ
ไมตองย่ืนผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี กฟภ. กําหนดอีกตอไป (ผลคะแนน
การสอบจะไมถูกนํามารวมกับคะแนนสอบวิชาอื่นๆ เพ่ือพิจารณาผูผานการสอบขอเขยีน)

สําหรับผูท่ีมีคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ELT) นอยกวา 50% และผลคะแนน
อยูในเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ ใหเขารับ
การสอบสัมภาษณได และหากผานการสอบคัดเลอืกหรือเปนผูมีบัญชีรายชื่อสํารอง ตองผาน
หลักสูตรท่ีเทียบเทากับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนการจางเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงาน

7. การประกาศรายชื่อผูเข ารบัการสอบขอเขียน และสถานท่ีสอบ

8. การสอบขอเขียน��และเกณฑการพิจารณาผูผ านการสอบขอเขียน

8
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8.3 กฟภ. กําหนดเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนของแตละตําแหนงและเขตพื้นท่ีการปฏิบัติงาน
เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ โดยผูผานการสอบขอเขียนตองเขารับการสอบในทุกหัวขอวิชาสอบ และตองมีผลคะแนนรวม
ไมนอยกวา 50% ท้ังนี้ ตองอยูในอนัดับตามจํานวนผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ ตามจํานวนท่ี
เหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร

ในกรณีท่ีมีผูไดผลคะแนนการสอบขอเขียนรวมเทากัน (แยกตามตําแหนงและเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน)
ใหพิจารณาผลคะแนนในแตละวิชา ตามลําดับ ดังน้ี
ลําดับ คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท คุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1 วิชาความรูเฉพาะตําแหนง วิชาความรูเฉพาะตําแหนง
2 วิชาคานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. วิชาคานยิมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ.
3 วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) วิชาสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency)
4 - วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test)

8.4 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอ่ืนใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต
กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอกีคร้ังหนึ่ง
และหากผูท่ี กฟภ. แจงใหเขารับการสอบใหมปฏิเสธเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิ และไมมีสทิธ์ิเรียกรองใดๆ
ท้ังส้ินจาก กฟภ.

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซตตามจํานวน
ท่ีเหมาะสมกับอัตราที่รับสมัครไมเกนิวันท่ี 31 สงิหาคม 2565 โดยเปนไปตามเงื่อนไขท่ี กฟภ. กําหนด

10.1 ผูผานการสอบขอเขยีน ตองเขารับการสอบสัมภาษณตามเง่ือนไขที่ กฟภ. กําหนด ระหวางวันที่ 5 – 9
กันยายน 2565 ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ หรือสํานักงานการไฟฟาเขตตามเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
ท่ีผูสมัครไดสมัครไว ท้ังนี้ วัน เวลา และสถานท่ีในการสอบสัมภาษณ กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบขอเขียน เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณตอไป หากไมเขารับการสอบสัมภาษณ กฟภ. จะถือวาผูน้ันสละสิทธิ์ และ
ไมมีสทิธิ์เรียกรองใดๆ ท้ังส้ินจาก กฟภ.

10.2 กําหนดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณทุกคน จะตองเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ
อาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือ พิสูจนหลักฐาน
จังหวัดแลวแตกรณี ตามวันและเวลาท่ี กฟภ. กําหนด

11.1 กาํหนดเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก โดยมรีายละเอียด ดังน้ี
คะแนนสอบขอเข ียน คะแนนสอบสัมภาษณ การคิดคะแนนรวมการสอบคัดเลือก (น้ําหนัก 100% )

70% 30% คะแนนการสอบขอเขียน (70%) + คะแนนการสอบสัมภาษณ (30%)

11.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียน และคะแนนการสอบสัมภาษณรวมกัน
ไมนอยกวา 50% (แยกตามตําแหนงและเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน) และเม่ือเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแลว
อยูในอันดับตามจํานวนอัตราท่ี กฟภ. เปดรับสมัคร ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
ขอเขยีนเปนหลัก (เรียงลําดบัคะแนนตามขอ 8.3)

8. การสอบขอเขียน��และเกณฑการพจิารณาผูผ านการสอบขอเขียน (ตอ)
9

9. การประกาศรายชื่อผูผ านการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
�

10. การสอบสัมภาษณ

11. เกณฑการพิจารณาผูผ านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง
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11.3 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูท่ีมีคะแนนการสอบขอเขียน และคะแนนการสอบสัมภาษณรวมกัน ไมนอย
กวา 50% (แยกตามตําแหนงและเขตพื้นท่ีการปฏิบัติงาน) และเม่ือเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแลว ไมอยูในอันดับ
ตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร

11.4 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายน้ิวมือวาไมพบประวัตอิาชญากร
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ
มีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาท่ี กฟภ. กาํหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการไมอนุมัติจางเปนพนกังาน

11.5 กรณีตรวจพบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบ ตรวจสอบพบขอพิรุธ หรือขอสงสัยที่อาจสอไดวา
มีการทุจริตในการสอบคัดเลือก และ/หรือ ปฏิบัติใดๆ อันขัดตอประกาศที่ เ ก่ียวของกับการสอบคัดเลือกจาก
บุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมอนุมัติจางเปนพนักงานทุกราย ท้ังน้ี ตามท่ี
กฟภ. เห็นสมควรเพื่อประโยชนของ กฟภ.

12.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารองตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่
เปดรับสมัครไมเกินวันที่ 21 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต ท้ังนี้ บัญชีรายชื่อสํารองการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เขาปฏิบัติงานกบั กฟภ. อื่นใดที่ยังไมหมดอายุ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพิจารณาผูมีบัญชีรายชื่อสํารองดังกลาว ซึ่งจะ
ไมมีผลผูกพนัใดๆ ทั้งสิ้นกับ กฟภ.

12.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาพจิารณาในกรณี ดังน้ี
12.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และ/หรือ
12.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวันท่ี กฟภ. กําหนด และ/หรือ
12.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามวันและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ กฟภ.

กาํหนด และ/หรือ
12.2.4 กฟภ. มีความจําเปนเรงดวนในอัตราตางๆ และ/หรือ
12.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ท่ีไดรับการจางเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ กฟภ. ลาออก หรือ

ถกู กฟภ. เลิกจาง
12.3 กําหนดใหบัญชีรายช่ือสํารองมีผลถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมีผล

ผูกพันใดๆ กับ กฟภ. ท้ังนี้ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเรียกบัญชีรายชื่อสํารองหลังจากวันท่ีกําหนดได
เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของ กฟภ.

12.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหมในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน
จะตองพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานท่ีเปนการเฉพาะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดสอบคัดเลือก
ไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายช่ือสาํรองในครั้งนี้

13.1 ผูผานการสอบคัดเลือก ตองสามารถเขาทดลองปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 หรือ
ตามท่ี กฟภ. กาํหนด

13.2 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามท่ี กฟภ. จัดสรรใหเปนเวลา
ไมนอยกวา 4 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงาน จึงจะมีสิทธ์ิในการย่ืนความประสงคขอยาย
หนวยงานได ท้ังนี้ ตองอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

11. เกณฑการพจิารณาผูผ านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง (ตอ)

12. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง

10

13. เงื่อนไขของผูผ านการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.



�

สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวิตท่ัวไทย

13.3 กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามท่ี กฟภ.
เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ.

13.4 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเ ง่ือนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ ่งประกอบดวยเรื ่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การรักษาขอมูลที่เปน
ความลับ, การรับรองไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผล
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี และปรญิญาโท)

ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอยีด ดังน้ี
14.1 ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล

ฝายกลยุทธทรพัยากรบุคคล โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ
14.2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคล

ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งน้ี กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปน

ระบบ ดวยความโปรง ใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ
หรือการเรียกรบัเงินเพื่อใหผานการสอบคดัเลือก และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณชิย
แตอยางใด

ประกาศ ณ วันท่ี กรกฎาคม พ.ศ. 2565
�
�

(นายภิญโญ ทองเจิม)
รองผูวาการบริหารองคกร

การไฟฟาสวนภูมิภาค

14. ชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

13. เงื่อนไขของผูผ านการสอบคดัเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. (ตอ)
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