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การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหาใหบริการพลังงานไฟฟาและ 
ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ   
โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพื้นท่ีจําหนายไฟฟา 74 จังหวัด 
(ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพ้ืนที่รับผิดชอบ รอยละ 99 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงาน
กับ กฟภ. ประจําป 2565 ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที ่    
การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ จํานวน 18 อัตรา และสวนภูมิภาค จํานวน 1 อัตรา รวมจํานวน  19  อัตรา โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

 

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนงและสังกัดเดียวเทานั้น ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

ท่ี สังกัด 
ตําแหนงและจํานวนที่รับสมัคร (อัตรา) 

รวม วิศวกร 
(เครื่องกล) 

นักระบบงาน
คอมพิวเตอร 

นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

นักออกแบบ 
 UX / UI 

นักวิเคราะห
ขอมูล 

นักวิเคราะห
ธุรกจิ 

อาจารย 

1 
ฝายพัฒนาระบบดิจทิัล  

สํานักดจิิทัล 
(จํานวน 11 อัตรา) 

 1 1 2 2 5  11 

2 
ฝายสารสนเทศ 

สายงานสารสนเทศและสือ่สาร 
(จํานวน 5 อัตรา) 

 5      5 

3 
ฝายนโยบายเศรษฐกิจและพลังงาน 

สายงานยทุธศาสตร 
(จํานวน 1 อัตรา) 

     1  1 

4 
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สายงานบริหารองคกร 
(จํานวน 1 อัตรา) 

      1 1 

5 

ฝายกอสรางระบบไฟฟา 
สายงานกอสรางและบริหารโครงการ 

(ปฏิบัติงานที่ การไฟฟาเขต 1  
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(จํานวน 1 อัตรา) 

1       1 

รวม 1 6 1 2 2 6 1 19  

 

 

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

2.2 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ  ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัคร
ออนไลน 

2.3 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบที่ กฟภ. กําหนด รวมถึงคุณสมบัติเพ่ิมเติม    
ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 

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

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก 

เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565  
ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย 

1.  เขตพื้นที่การปฏิบตัิงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก 

เลขท่ี 1036 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
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2.5 ไมอนุญาตใหบุคคลตอไปนี้สมัครสอบ ไดแก  
- พนักงาน กฟภ. ปจจุบัน 
- อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรือไลออก 
- บุคคลท่ีเคยถูก กฟภ. ตัดสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงาน กับ กฟภ. ทุกกรณ ี

2.6 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามท่ีระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 

2.7 ผูสมัครคุณวุฒิปริญญาตรี ตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด ณ วันที่
สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน และผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน นับจากวันที่สอบ
ภาษาอังกฤษ (Test Date) ยกเวน TU-GET ใหนับจากเดือนและปที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ดังนี ้

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ 
ผลคะแนนที่ผานตามเกณฑ 

ที่ กฟภ. กําหนด 
อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

สอบทักษะ Listening และ Reading 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน  
นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) จนถึงวันที่ยื่น 

ใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน 

2 
TOEFL  

แบบ Internet Based Testing (IBT) 
ไมนอยกวา 61 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

3 IELTS 
ไมนอยกวา 5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

4 CU-TEP 
ไมนอยกวา 60 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

5 TU-GET 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน 
นับจากเดอืนและปที่สอบภาษาอังกฤษ  
(Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 

ทางระบบรับสมัครออนไลน 
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม 

ของหนวยงาน กฟภ. และจะตองเปนผลการสอบท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา คุณสมบัติเพ่ิมเติม และสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 

 

4.1 กําหนดการในการสอบคัดเลือก ดังนี ้
ที ่ กิจกรรม กําหนดการ 

1 
เปดรับสมัครพรอมอัปโหลดเอกสารผานระบบรับสมัครออนไลน (ตลอด 24 ชั่วโมง) และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย ท้ังน้ี เปนไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. 
กําหนด 

26 – 30 กันยายน 

2 
ประกาศรายชื่อผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ 
เชิงปฏิบัติการ 

12 ตุลาคม 

3 สอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการ และดําเนินการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือ 18 - 20 ตุลาคม 
4 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกผานระบบรับสมัครออนไลน 31 ตุลาคม 
5 ผูผานการสอบคัดเลือกรายงานตัว เพ่ือรับทราบสังกัดและจัดทําเอกสารการเขาปฏิบัตงิาน 3 พฤศจิกายน 

6 ผูผานการสอบคัดเลือกเขาทดลองปฏิบัติงาน 
1 ธันวาคม 2565 หรือ  
ตามที่ กฟภ. กําหนด 

 

2 

4.  กําหนดการในการสอบคัดเลือก และวิธีการรับสมัคร 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 

3.  ขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒ ิ สาขาวิชา  คุณสมบัติเพิ่มเติม  และสถานที่ปฏิบตัิงาน 
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4.2 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมทั้ง

ปฏิบัติตามข้ันตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยันแลว กฟภ. 
ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไข หรือทําการสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.3 ผูสนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนง สังกัด และเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเทานั้น     
โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. 
กําหนดที่เว็บไซต http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ 
กฟภ. ประจําป 2565 ในอัตรารองรอบโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย” ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ (ยกเวนวันที ่26 กันยายน 2565 ระบบจะเปดรับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น. 
และวันที่ 30 กันยายน 2565 ระบบจะปดรับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น.) 

4.4 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจง 
การชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 
ไดใน 3 ชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี ้

ชองทางการชําระเงิน เวลาท่ีรับชําระเงิน คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

เคานเตอรธนาคาร 
เวลาทําการของธนาคาร 

(ยกเวน วันท่ี 26 กันยายน 2565 
เริ่มเปดรับชําระเงินตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป) 50 บาท 

(คาบริการ SMS คาธรรมเนียมธนาคาร 
และคาบริการทางอินเทอรเน็ต) 

ตู ATM 24 ชั่วโมง 
(ยกเวน วันท่ี 26 กันยายน 2565 

เริ่มเปดรับชําระเงินตั้งแตเวลา 16.30 น. เปนตนไป 
และวันท่ี 30 กันยายน 2565 ปดรับชําระเงินเวลา 22.00 น.) 

ระบบ Internet Banking 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ เม่ือผูสมัครไดชําระเงินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนดไวเทานั้น 

 
 

5.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ 
รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 

5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเขา
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ กฟภ. โดย  
ไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไดทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ ในการสมัครสอบดวย ทั้งน้ี กรณีที่ 
กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจางเพ่ือใหพนสภาพจากสถานะการเปนพนักงาน หากผูสมัครกระทําการ ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง 
5.2.2 ใชเอกสารในการสมัครท่ีเปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให  
5.2.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร

ขอสอบและเฉลยขอสอบของ กฟภ. ทุกกรณ ี
5.2.4 มีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ี กฟภ. กําหนด 

5.3 ผูสมัครตองยินยอมให กฟภ. บันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ตรวจคนรางกาย ตรวจสอบเอกสารและ
ทรัพยสิน เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 ในอัตรา
รองรับโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และปองปรามการทุจริต และ 
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว จนกวาจะเสร็จสิ้น 
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม และ
ตําแหนง อาจารย 

5.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

3 
4.  กําหนดการในการสอบคัดเลือก และวิธีการรับสมัคร (ตอ) 



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
6.1 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน โดยเอกสารทุกฉบับที่เปนสําเนา 

ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ที ่ เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) 

1 รูปถายสีขนาด 1 นิว้ ในชุดสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไมเกิน 6 เดือน 
2 สําเนาบตัรประชาชนท่ียังไมหมดอายุ (เฉพาะดานหนาของบัตร) 

3 
สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรอง          
จากมหาวิทยาลัยท่ีระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีผูท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรบัหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 

5 

สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) จนถึงวนัที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน) 
หมายเหตุ : ผูสมัครท่ีใชผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตองแนบหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ 
ผลการสอบแบบทดสอบ TOEIC (ดาวนโหลดแบบฟอรมที่หนาเว็บไซต) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

6 
สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเปนขาราชการทหาร) 

7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ช่ือสกุล (กรณมีีการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง) (ถาม)ี 
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แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) : ขอบเขตเนื้อหาไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 และแนบเอกสารที่เก่ียวของ รวมขนาดไฟลไมเกิน 3MB 
โดยจะตองมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง และจะตองระบุรายละเอียดผลงาน ประสบการณ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กําหนด ไดอยางชัดเจนและตรวจสอบได โดยขอบเขตเน้ือหาจะตองเปนไปตามคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว
ในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 รวมดวย 

สําหรับผูทีส่มัครใน 2 ตําแหนงนี้ ตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม คือ 

ที ่ ตําแหนง เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเตมิ (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

1 วิศวกร (เครื่องกล) 

- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป สาขาเครื่องกล ที่ยัง  
ไมหมดอาย ุหรือ 

- สําเนาหลักฐานที่แสดงวาไดรับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขา
เครื่องกล จากสภาวิศวกรแลว ณ วันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ไมอนุโลมใหใชสําเนา    
ใบรับเรื่อง หรือใบเสร็จรับเงนิอื่นๆ ในการสมัครตําแหนงวิศวกรทุกกรณี) 

2 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- สําเนาใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษยในสาขาที่เกี่ยวของที่ยังไมหมดอาย ุ

(เฉพาะผูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับที่ 2) 

6.2 กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัคร เฉพาะผูที่ผานการตรวจแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด โดยหากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ 
หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และมีเจตนาสอไปในทางทุจริต หรือเอกสารท่ีอัปโหลดทางระบบรับสมัคร
ออนไลนไมถูกตอง หรือกรณเีจาหนาท่ีติดตอใหนําสงเอกสารฉบับใหม แตผูสมัครไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมประกาศรายชื่อผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ
เชิงปฏิบัติการของผูนั้น รวมทั้งสามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 5.2 

 

 

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด เพื่อเขารับ 
การสอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการ ทางเว็บไซตตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร ไมเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2 5 65  
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7.  การประกาศรายชื่อผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ 

    เชิงปฏิบตักิาร 

6.  เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) 



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
8.1 ผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตองเขารับการสอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขที่ 

กฟภ. กําหนด ระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่
ในการสอบ กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูผานการตรวจแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือเขารับการสอบ
สัมภาษณเชิงปฏิบัติการ ตอไป หากไมเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก 
กฟภ. 

8.2 กําหนดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการทุกคน จะตองเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือ พิสูจนหลักฐาน
จังหวัดแลวแตกรณี ตามวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนด 

 
 

9.1 กําหนดเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คะแนนแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio) 

คะแนนสอบสมัภาษณ 
เชิงปฏิบัติการ 

การคิดคะแนนรวมการสอบคัดเลือก (น้ําหนกั 100%) 

 40% 60% 
คะแนนแฟมสะสมผลงาน (40%) + 

คะแนนการสอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการ (60%) 

9.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และคะแนนการสอบสัมภาษณ       
เชิงปฏิบัติการ รวมกันไมนอยกวา 50% (แยกตามตําแหนง และสังกัด) และเมื่อเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแลวอยู 
ในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากผลคะแนนการสอบสัมภาษณ      
เชิงปฏิบัติการเปนหลักตามดวยผลคะแนนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

9.3 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และคะแนนการสอบสัมภาษณ    
เชิงปฏิบัติการ รวมกันไมนอยกวา 50% (แยกตามตําแหนง หนวยงาน และสังกัด) และเมื่อเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่น
ลงมาแลวไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราท่ี กฟภ. เปดรับสมัคร 

9.4  ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร 
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ 
มีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ    
ที่แกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน 

9.5 กรณีตรวจพบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบ ตรวจสอบพบขอพิรุธ หรือขอสงสัยท่ีอาจสอไดวามีการทุจริต
ในการสอบคัดเลือก และ/หรือ ปฏิบัติใดๆ อันขัดตอประกาศท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขา
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมอนุมัติจางเปนพนักงานทุกราย ทั้งนี้ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควรเพ่ือประโยชนของ กฟภ. 

 

10.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารองตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตรา 
ที่เปดรับสมัครไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต ทั้งนี้ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกบัญชีรายชื่อ
สํารองการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อ่ืนใดที่ยังไมหมดอายุใหเปนไปตามดุลยพินิจ 
ของ กฟภ. เพ่ือความเหมาะสมของภาระงานและความจําเปนเรงดวน  

10.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาพิจารณาในกรณี  ดังน้ี 
 10.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และ/หรือ 
 10.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวันที่ กฟภ. กําหนด และ/หรือ 
 10.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามวันและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ กฟภ. 

กําหนด และ/หรือ 

10.  การประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

9.  เกณฑการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบญัชรีายชื่อสํารอง 
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8.  การสอบสัมภาษณเชิงปฏิบัติการ  



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวติทั่วไทย 
 

 
10.2.4 กฟภ. มีความจําเปนเรงดวนในอัตราตางๆ และ/หรือ 
10.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ที่ไดรับการจางเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ กฟภ. ลาออก หรือ 

ถูก กฟภ. เลิกจาง  
10.3  กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกวา กฟภ. จะมีประกาศยกเลิก

บัญชีรายชื่อสํารอง ซึ่งหลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมีผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ.  
10.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหมในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน

จะตองพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานที่เปนการเฉพาะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ไดสอบคัดเลือก   
ไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายชื่อสํารองในครั้งนี ้

 
11.1  ผูผานการสอบคัดเลือก ตองสามารถเขาทดลองปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือ     

ตามที่ กฟภ. กําหนด 
11.2  ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ.จัดสรรใหเปนเวลาไมนอยกวา 

4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน จึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได ท้ังนี้ 
ตองอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 

11.3  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ กฟภ. 
เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ. 

11.4  ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือก 
เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ,  
การรับรองไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา,  
การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังนี ้
12.1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ 
12.2 ขอมูลเก่ียวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคล  

ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ 

ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรา
รองรับโครงการธุรกิจใหม และตําแหนง อาจารย อยางเปนระบบ ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเช่ือคําแอบอางใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อใหผานการสอบคัดเลือก และ กฟภ. 
ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชย แตอยางใด 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน  พ.ศ.  2565                   

 
 

 
(นายภิญโญ  ทองเจิม) 

รองผูวาการบริหารองคกร 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

12.  ชองทางการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

11.  เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบตัิงานกับ กฟภ. 

10.  การประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายช่ือสํารอง (ตอ) 

6 

นอน

26


