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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 ตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพ้ืนที ่  
การปฏิบัติงานสวนภูมิภาค รวมจํานวน  14  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

 

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานเดียวเทานั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

ที ่ เขตพ้ืนท่ีการปฏิบัตงิานสําหรับตาํแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
จํานวนท่ีรับสมัคร 

(อัตรา) 

1 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุร ี  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอตาคลี ชั้น 3 (จังหวดันครสวรรค) 1 
รวมจํานวน 1 

2 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี  

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 2 1 
รวมจํานวน 1 

3 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย ชั้น 2 (จังหวัดนครราชสีมา) 1 
รวมจํานวน 1 

4 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1) แผนกโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตพระนครศรีอยุธยา กองผลิตภัณฑคอนกรีต ฝายกอสรางระบบไฟฟา 
สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (อัตราสํานักงานใหญ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตําบลบานรอม  
อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

1 

2) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ช้ัน 2 1 
3) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ชั้น 2 1 
4) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอวังนอย ช้ัน 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 1 
5) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ ชั้น 3 (จังหวัดปราจีนบุรี) 1 

รวมจํานวน 5 

5 
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี  

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสอยดาว ช้ัน 3 (จังหวัดจันทบุรี) 1 
รวมจํานวน 1 

6 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี  
แผนกโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตราชบุรี กองผลิตภัณฑคอนกรีต ฝายกอสรางระบบไฟฟา  
สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (อัตราสํานักงานใหญ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี อําเภอปากทอ  
จังหวัดราชบุรี) 

1 

รวมจํานวน 1 
 

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก 

เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565  
ตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

1.  เขตพื้นที่การปฏิบตัิงานท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก 

เลขท่ี 1035  
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ที ่ เขตพ้ืนท่ีการปฏิบัตงิานสําหรับตาํแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
จํานวนท่ีรับสมัคร 

(อัตรา) 

7 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต  ชั้น 1 1 
2) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอตะก่ัวปา  ชั้น 2  (จังหวัดพังงา) 1 
3) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกาะสมุย  ช้ัน 2  (จังหวัดสุราษฎรธานี) 1 
4) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาศาลา  ช้ัน 3  (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 

รวมจํานวน 4 
 

 

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

2.2 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และตองมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ  ณ วันท่ีสมัครทางระบบ   
รับสมัครออนไลน  

2.3 ผูสมัครตองมีคุณวุฒปิริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา  
2.4 ผูสมัครเพศชาย ตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเปน

ขาราชการทหาร) เทานั้น 
 

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 ผูสมัครตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด ณ วันที่สมัครทางระบบ   
รับสมัครออนไลน และผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) ยกเวน TU-GET ใหนับจากเดือนและปท่ีสอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ดังนี ้

ที่ การสอบภาษาอังกฤษ ผลคะแนนที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

สอบทักษะ Listening และ Reading 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  
(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 
นับจากเดือนและปที่สอบภาษาอังกฤษ  
(Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 

ทางระบบรับสมัครออนไลน 
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม 

ของหนวยงาน กฟภ. และจะตองเปนผลการสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

2.8 ผูสมัครที่ไมมีผลคะแนนคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษไมผานตาม
เกณฑที่ กฟภ. กําหนด ผูสมัครตองเขารับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) ตามเงื่อนไขที่ 
กฟภ. กําหนด 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.  เขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบคัดเลือก (ตอ) 

2 
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ที่ กิจกรรม กําหนดการ 

1 
เปดรับสมัครพรอมอัปโหลดเอกสารผานระบบรับสมัครออนไลน (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
และชําระเงนิคาธรรมเนียมการสมัครสอบผานชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย 
ทั้งนี้ เปนไปตามเง่ือนไขที่ กฟภ. กําหนด 

 
26 – 30 กันยายน 

2 
ประกาศรายชือ่ผูเขารับการสอบขอเขยีน และสถานที่สอบผานระบบรับสมัคร
ออนไลน 

7 ตุลาคม 

3 สอบขอเขียน ณ สนามสอบของ กฟภ. กําหนด (วันอาทิตย) 9 ตุลาคม 

4 
ประกาศรายชือ่ผูผานการสอบขอเขียนเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ 
ผานระบบรบัสมัครออนไลน 

21 ตุลาคม 

5 สอบสัมภาษณ และดําเนินการตรวจสอบประวัติพิมพลายน้ิวมือ 25 – 26 ตุลาคม 
6 ประกาศรายชือ่ผูผานการสอบคัดเลือกผานระบบรบัสมัครออนไลน 3 พฤศจิกายน 

7 
ผูผานการสอบคดัเลือกรายงานตัว เพื่อรบัทราบสังกัดและจัดทําเอกสารการเขา
ปฏิบัติงาน 

7 พฤศจิกายน 

8 ผูผานการสอบคัดเลือกเขาทดลองปฏิบัติงาน 
1 ธันวาคม 2565 หรือ  

3 มกราคม 2566 

 

4.1 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามข้ันตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยันแลว กฟภ. 
ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไข หรือทําการสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.2 ผูสนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเทานั้น โดยสามารถสมัครสอบ 
ทางระบบรับสมัครออนไลน พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ตามรูปแบบท่ี กฟภ. กําหนด ท่ีเว็บไซต 
http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 
ตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ” ภายในวันท่ี 26 – 30 กันยายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
(ยกเวนวันที ่26 กันยายน 2565 ระบบจะเปดรับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น. และวันที่ 30 กันยายน 2565 ระบบจะปด
รับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น.) 

4.3 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.  เงื่อนไขการสมัครสอบ 

3.  กําหนดการในการสอบคัดเลือก   
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4.  วิธีการรับสมัคร 



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกข้ันตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขา

ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป รวมท้ังจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ กฟภ. โดยไม
สามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไดทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ ในการสมัครสอบดวย ทั้งนี้ กรณีที ่
กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจางเพ่ือใหพนสภาพจากสถานะการเปนพนักงาน หากผูสมัครกระทําการดังตอไปนี้ 

 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 ตําแหนง 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และปองปรามการทุจริต และ 
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว จนกวาจะเสร็จสิ้น 
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2565 ตําแหนง เจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ 

 
 

6.1 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน โดยเอกสารทุกฉบับที่เปนสําเนา 
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ที ่ เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) 

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

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

4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 
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สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  
(Test Date) จนถึงวนัที่สมัครผานระบบรับสมัครออนไลน) (ถามี) 
หมายเหตุ : ผูสมัครที่ใชผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตองแนบหนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ          
ผลการสอบแบบทดสอบ TOEIC (ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีหนาเว็บไชต) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชน  
กรณีผูสมัครที่ยังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือ ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษยังไมผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด 
ผูสมัครสามารถสมัครสอบได โดยตองเขารับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) ตามเงื่อนไขที่ กฟภ. 
กําหนด 

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

7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ช่ือสกุล (กรณมีีการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง) (ถาม)ี 

6.2 กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัครหลังจากดําเนินการสอบขอเขียน 
โดยหากตรวจสอบแลวพบวาเปนผูที่มีคณุสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และ
มีเจตนาสอไปในทางทุจริต หรือเอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตอง หรือกรณีเจาหนาที่ติดตอ 
ใหนําสงเอกสารฉบับใหม แตผูสมัครไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมประกาศ
รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณของผูนั้น รวมทั้งสามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน 
และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 5.2 
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6.  เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน) 

5.  เงื่อนไขการสมัครสอบ (ตอ) 



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชวีติทั่วไทย 
 

 

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู เข ารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ ไม เ กินวันที่  7 ตุลาคม 2565 
ทางเว็บไซต โดยสถานที่ในการสอบขอเขียนจะสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศ
รายชื่อ ผูเขารับการสอบขอเขียนตอไป ทั้งนี้ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียนใน
ภายหลัง เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ซึ่งจะไมสามารถเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึง
คาธรรมเนียมการสมัครสอบและคาบริการตางๆ 

 

8.1 ผูสมัครทุกเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน ตองเขารับการสอบขอเขียนในวันอาทิตยท่ี 9 ตุลาคม 2565 โดยมี
รายละเอียดหัวขอวิชาสอบ ดังนี ้

8.2 เฉพาะผูสมัครที่ยังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษยังไมผาน
ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด ตองเขารับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) ตามที่ กฟภ. 
กําหนด ในวันเดียวกันกับที่เขารับการสอบขอเขียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวขอวิชาสอบ การพิจารณาผลคะแนน เวลา 

วิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) ผาน / ไมผาน 10.30 – 11.30 น. 

ทั้งนี้ ตองไดคะแนนการสอบภาษาอังกฤษไมนอยกวา 50 % จึงจะถือวาผานการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English 
Language Test : ELT) และจะไดรับการพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบในการสอบขอเขียน โดยผูสมัครไมตองยื่นผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนดอีกตอไป (ผลคะแนนการสอบจะไมถูกนํามารวมกับคะแนนสอบวิชาความรูเฉพาะตําแหนง 
เพ่ือพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน) 

สําหรับผูท่ีมีคะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษนอยกวา 50 % จะถือวาไมผานการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และจะไมได
รับการพิจารณาผลคะแนนสอบขอเขียน แตอยางใด 

8.3 กฟภ. กําหนดเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนแยกตามเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเพ่ือเขารับการสอบ
สัมภาษณ โดยผูผานการสอบขอเขียนตองมีผลคะแนนไมนอยกวา 50% ทั้งนี้ ตองอยูในอันดับตามจํานวนผูผานการสอบ
ขอเขียนเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 

8.4 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอื่นใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต    
กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง   
และหากผูที่ กฟภ. แจงใหเขารับการสอบใหมปฏิเสธเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรอง
ใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

 

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซตตามจํานวนที่
เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัครไมเกินวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กําหนด 

 

 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

หัวขอวิชาสอบขอเขียน 
สัดสวน

คะแนน (%) 
ระยะเวลา 

ในการสอบขอเขียน 

ปริญญาตรี 

วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะตําแหนง
ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ 

100 % 09.00 – 10.30 น. 

คะแนนรวม (%) 100 % 09.00 – 10.30 น. 

7.  การประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ 
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8.  การสอบขอเขียน  และเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน  

9.  การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ  



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
10.1 ผูผานการสอบขอเขียน ตองเขารับการสอบสัมภาษณตามเง่ือนไขท่ี กฟภ. กําหนด ระหวางวันที่ 25 – 26 

ตุลาคม 2565 ณ สํานักงานการไฟฟาเขตตามเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ผูสมัครไดสมัครไว ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที ่   
ในการสอบสัมภาษณ กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียนเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณตอไป 
หากไมเขารับการสอบสัมภาษณ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

10.2  การสอบสัมภาษณพิจารณาตามหลักสมรรถนะของ กฟภ. (PEA Competency Based Interview: CBI) 
ดังนี้ 

ลําดับ หัวขอสมรรถนะของ กฟภ. (PEA Competency Based Interview: CBI) 
1 สมรรถนะเฉพาะสําหรับตาํแหนง (Functional Competency) 
2 สมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) 
3 คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. (TRUSTED) 

10.3 กําหนดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณทุกคน จะตองเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติ
อาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือ พิสูจนหลักฐานจังหวัด
แลวแตกรณ ีตามวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนด 

 
 
11.1 กําหนดเกณฑการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

คะแนนสอบขอเขียน คะแนนสอบสมัภาษณ การคิดคะแนนรวมการสอบคัดเลือก (น้ําหนกั 100%) 

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

11.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีผลคะแนนการสอบขอเขียน และผลคะแนนการสอบสัมภาษณรวมกัน 
ไมนอยกวา 50% (แยกตามเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน) และเมื่อเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแลวอยูในอันดับ    
ตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากผลคะแนนการขอเขียนเปนหลัก 
ตามดวยผลคะแนนการสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาผลคะแนนการสอบสัมภาษณ ตามขอ 10.2 

11.3  ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียน และคะแนนการสอบสัมภาษณรวมกัน ไมนอย
กวา 50% (แยกตามเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน) และเมื่อเรียงลําดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงมาแลว ไมอยูในอันดับตามจํานวน
อัตราท่ี กฟภ. เปดรับสมัคร 

11.4  ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร  
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ 
มีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน 

11.5  กรณีตรวจพบผูใดกระทําการทุจริตในการสอบ ตรวจสอบพบขอพิรุธ หรือขอสงสัยที่อาจสอไดวา 
มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกและ/หรือ ปฏิบัติ ใดๆ อันขัดตอประกาศท่ีเกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมอนุมัติจางเปนพนักงานทุกราย ท้ังนี้ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควรเพ่ือประโยชนของ กฟภ. 

 

12.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารองตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่
เปดรับสมัครไมเกินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต  

12.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาพิจารณาในกรณี  ดังน้ี 
 12.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และ/หรือ 
 12.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวันที่ กฟภ. กําหนด และ/หรือ 

10.  การสอบสัมภาษณ  

11.  เกณฑการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 
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12.  การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 



 

  สวางท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวติทั่วไทย 
 

 
 

12.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามวันและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ กฟภ. 
กําหนด และ/หรือ 

 12.2.4 กฟภ. มีความจําเปนเรงดวนในอัตราตางๆ และ/หรือ 
 12.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ที่ไดรับการจางเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงานของ กฟภ. ลาออก หรือ 

ถูก กฟภ. เลิกจาง  
12.3  กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมีผล 

ผูกพันใดๆ กับ กฟภ.  
12.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหมในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน

จะตองพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานที่เปนการเฉพาะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ไดสอบคัดเลือก   
ไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายชื่อสํารองในครั้งนี ้

 

13.1  ผูผานการสอบคดัเลือก ตองสามารถเขาทดลองปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือตามท่ี 
กฟภ. กําหนด 

13.2  ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรใหเปนเวลาไมนอย
กวา 4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน จึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได 
ทั้งน้ี ตองอยูในดุลยพินิจของผูบังคบับัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 

13.3  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ กฟภ. 
เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ. 

13.4  ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือก       
เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การรักษาขอมูลที่เปน
ความลับ, การรับรองไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผล
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ  

 

ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังนี ้
14.1  ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

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

ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ 
 

ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปน
ระบบ ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ 
หรือการเรียกรับเงินเพื่อใหผานการสอบคัดเลือก และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชย 
แตอยางใด 

 
                      
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ.  2565      
 
 

(นายภิญโญ  ทองเจิม) 
รองผูวาการบริหารองคกร 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

14.  ชองทางการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
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13.  เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบตัิงานกับ กฟภ.  

12.  การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง (ตอ) 

!น
26


