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ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบ

ข้อเขียน และสถานที่สอบ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.ประจ าปี 2565  
ซ่ึงได้ด าเนินการสอบข้อเขียนไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามจ านวนที่เหมาะสม
กับอัตราที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
 
2.1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 

ฉบับจริงท่ียังไม่หมดอาย ุเพ่ือยืนยันตัวตนในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
2.2  ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องน าส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้จ านวนอย่างละ 2 ฉบับพร้อมลงลายมือชื่อ

และรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์  เพ่ือ กฟภ. จะด าเนินการส่งไปตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ คุณวุฒิปริญญาโท/คุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)  

2 

ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติ  (กรณีผู้ที่ยังไม่ ได้รับปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรอง 
จากมหาวิทยาลัยที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา (กรณีผู้ที่ เพิ่งส าเร็จ
การศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)  

ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือหนังสือรับรอง 
จากสถาบันการศึกษาที่ระบุวันส าเรจ็การศกึษา (กรณีผู้ที่เพ่ิง
ส าเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง) 

3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา  
4 ส าเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ท่ีแสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่ หลักฐาน สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43  
5 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้า/ชื่อตัว/ช่ือสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนค าน าหน้า/ชื่อตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง) (ถ้ามี) 

 

กฟภ. จะถือว่าผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณไ์ด้รับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ. ก าหนด
ไว้ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังพบว่าผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือกฯ หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ 
กฟภ. จะถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ซึ่งสามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน และถือว่าการสมัครสอบคัดเลือก
ของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ รวมถึงไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นพนักงาน กฟภ. และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น จาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ในการสมัครสอบ 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
เร่ือง รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจ าปี 2565 

1. รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 

2. เอกสารเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
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ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาไม่ ให้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือยุติ 
การสอบสัมภาษณ์ส าหรับบุคคลนั้น ดังนี้ 

3.1 ผู้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีหน้าที่ต้องรับทราบ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติ 
ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่  กฟภ. ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ กฟภ. จะถือว่าผู้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว  

3.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ 

3.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที หากผู้ใด ไม่มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่  กฟภ. ก าหนดไว้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ 

3.4 เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออกจากสถานที่สอบโดยทันที  ห้ามพูดคุย
หรือติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

3.5 กรณีตรวจพบผู้ใดมีข้อพิรุธหรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ กฟภ. สามารถด าเนินการ
ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผู้นั้นสอบสัมภาษณ์ใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่งจนได้ข้อยุติ หากผู้ที่ กฟภ. แจ้งให้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ใหม่ปฏิเสธเข้ารับการสอบ กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

3.6 กฟภ. จะจัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรให้กับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปยื่นที่สถานีต ารวจนครบาล หรือสถานีต ารวจภูธรตาม
ทะเบียนบ้าน หรือภูมิล าเนาเดิม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กฟภ. 
ก าหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรได้ หรือผลการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์
ในการตัดสิทธิ์ผู้นั้นในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ กฟภ. จะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และจะไม่มี 
ผลผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นกับ กฟภ. 

 
 
4.1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่น ามาเองตลอดระยะเวลา  

ที่อยู่ในสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) 
   4.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีผลการตรวจ 

โดยวิธี Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit (ATK) อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 
48 ชั่วโมง ก่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ 

      ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สามารถ
ตรวจจากโรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อของภาครัฐและภาคเอกชน หรือสามารถตรวจ
ด้วยตนเอง(Home Use) ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

 
 
  

3. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
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4. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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4.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องน าภาพถ่าย หรือส าเนาผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการตรวจ ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ 
หากไม่น ามาจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
       

 

4.4 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอ านวยการ ประจ าเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่แจ้งความประสงค์ในการสมัคร (ผู้สมัครในสังกัด
ส่วนภูมิภาค) หรือแผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล (ผู้สมัครในสังกัดส านักงานใหญ่) ก่อนวัน และเวลา 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้  กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ช่องทาง หรือสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  
ส าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หากไม่สามารถ 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ จะไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 
ในการสมัครสอบ 

4.5 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่สอบสัมภาษณ์ และค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

4.6  หากผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล หรือหายใจล าบาก คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์อาจพิจารณาให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยใช้
ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรณีพบการ
ติดเชื้อฯ กฟภ. จะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อด าเนินการต่อไป  
 
 

5.1 ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบสมัภาษณ์ การคิดคะแนนรวมการสอบคัดเลอืก (น้ าหนกั 100%) 

 70% 30% 
คะแนนการสอบข้อเขียน (70%)  

+ 
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (30%) 

 

5. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 
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ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Real Time Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) 

ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
ด้วยตนเอง (Home Use) 

4. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อ) 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 

5.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียน และคะแนนการสอบสัมภาษณ์รวมกัน     
ไม่น้อยกว่า 50% (แยกตามต าแหน่งและเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน) และเมื่อเรียงล าดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแล้ว      
อยู่ในอันดับตามจ านวนอัตราที่ กฟภ. เปิดรับสมัคร ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
ข้อเขียนเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เป็นไปตามท่ี กฟภ. ก าหนด 

5.3 ผู้มีบัญชีรายชื่อส ารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 
50% (แยกตามต าแหน่งและเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน) แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจ านวนอัตราที่ กฟภ. เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ต้องมี
คุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เป็นไปตามท่ี กฟภ. ก าหนด 

5.4 กรณีตรวจพบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบ ตรวจสอบพบข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยที่อาจส่อได้ว่ามี  
การทุจริตในการสอบคัดเลือก และ/หรือ ปฏิบัติใดๆ อันขัดต่อประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก 
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจ าปี 2565 โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติจ้างเป็นพนักงานทุกราย ทั้งนี้ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ของ กฟภ. ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียม และ
ค่าบริการต่างๆ ในการสมัครสอบ 
 
 

6.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง ไม่เกินวันที่ 21 กันยายน 2565 
ทางเว็บไซต์ http://job.pea.co.th ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อส ารองจะประกาศตามจ านวนที่เหมาะสมกับอัตราที่เปิดรับสมัคร 

6.2 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาพิจารณาในกรณี  ดังนี้ 
6.2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และ/หรือ 
6.2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามวันที่ กฟภ. ก าหนด และ/หรือ 
6.2.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามวันและพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ 

กฟภ. ก าหนด และ/หรือ 
6.2.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการอนุมัติจ้าง ถูก กฟภ. ยกเลิกการจ้าง และ/หรือ 
6.2.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ กฟภ. ลาออก หรือ ถูก 

กฟภ. เลิกจ้าง และ/หรือ 
6.2.6 กฟภ. มีความจ าเป็นเร่งด่วนในอัตราต่างๆ  

6.3 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ใหม่ในต าแหน่งเดียวกัน หากมีความจ าเป็น 
และเพ่ือประโยชน์ของ กฟภ. เป็นส าคัญ โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกบัญชีรายชื่อส ารองในครั้งนี้ 

6.4 ก าหนดให้บัญชีรายชื่อส ารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า กฟภ. จะมีการประกาศ
ยกเลิกบัญชีรายชื่อส ารอง ซ่ึงหลังจากนั้นบัญชีรายชื่อส ารองจะไม่มีผลผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นกับ กฟภ. 
 
 

7.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หรือ
ตามท่ี กฟภ. ก าหนด 

7.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ กฟภ. 

7.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ.  จัดสรรให้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
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7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 
 

5. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายช่ือส ารอง  (ต่อ) 
 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  สิงหาคม พ.ศ. 2565   
 

 
 

 (นายภิญโญ  ทองเจิม) 
รองผู้ว่าการบริหารองค์กร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
 

 
7.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้า

ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเป็นเพศชาย) 
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (ส าหรับคุณวุฒิปริญญาโท และคุณวุฒิปริญญาตรี) 

7.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติ 
อาชญากร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. ก าหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติจ้างเป็นพนักงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
                         

7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. (ต่อ) 
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