
 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ประจําป 2563  ตําแหนง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที ่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ) 

 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และ
ดําเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพื้นที่จําหนายไฟฟา 74 จังหวัด 
(ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพื้นที่รับผิดชอบ รอยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 

  ทั้งนี ้กฟภ. มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 
ตําแหนง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ)  โดยมีอัตรารับสมัคร 
ในเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานสํานักงานสวนภูมิภาค จํานวน   28  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  
 

ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก จํานวน (อตัรา) 

1 การไฟฟาเขต 1 (เชียงใหม) ภาค 1  
1) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
2) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
3) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

1 
1 
1 

รวมจํานวน 3 
2 การไฟฟาเขต 1 (อุดรธาน)ี ภาค 2  

1) ฝายวิศวกรรมและบริการ  การไฟฟาเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
(อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี) 

2) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

1 
 
1 

รวมจํานวน 2 
3 การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธาน)ี ภาค 2  

1) การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดักาฬสินธุ 
2) การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดัมกุดาหาร 

1 
1 

รวมจํานวน 2 
4 การไฟฟาเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2  

1) ฝายวิศวกรรมและบริการ  การไฟฟาเขต 3 (นครราชสมีา) ภาค 2 
(อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสมีา) 

2) การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดันครราชสมีา  3 (สุรนาร)ี  
(อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสมีา) 

3) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอบวัใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
4) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

1 
 
1 
 
1 
1 

รวมจํานวน 4 

 

 

เลขที ่967

1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
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ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก จํานวน (อตัรา) 

5 การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3  

1) การไฟฟาสวนภูมภิาคประตูน้าํพระอินทร  
(ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

2) การไฟฟาสวนภูมภิาคบานหินกอง   
(ตําบลหวยทราย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบรุ)ี 

3) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี
4) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธาน ี
5) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

1 
 
1 
 
1 
1 
1 

รวมจํานวน 5 

6 การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3  

1)  การไฟฟาสวนภูมภิาคบึง 
(ตําบลบึง  อําเภอศรรีาชา  จังหวัดชลบุรี) 

2)  การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 
3)  การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 
4)  การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุร ี

1 
 
1 
1 
1 

รวมจํานวน 4 

7 การไฟฟาเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3  

1)  การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดสพุรรณบุร ี 1 

รวมจํานวน 1 

8 การไฟฟาเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4  

1)  การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
2)  การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

1 
1 

รวมจํานวน 2 

9 การไฟฟาเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4  

1) การไฟฟาสวนภูมภิาคปาตอง  (ตําบลปาตอง  อําเภอกระทู  จังหวัดภูเก็ต) 
2) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
3) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา 

1 
1 
1 
1 

รวมจํานวน 4 

10 การไฟฟาเขต 3 (ยะลา) ภาค 4  

1) การไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 1 

รวมจํานวน 1 

 

 

 

 

 

1. เขตพื้นท่ีการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก (ตอ) 
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คุณวุฒ ิและสาขาวิชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

(Job Practice) 
หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเทา 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับ
ตนที่ตองใชความรู  ความสามารถ 
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประเมินความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน วิเคราะหแผนงานโครงการ 
รวมทั้ งข อ เสนอแนะของหนวยงานต างๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน 

    
   

  3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-24) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 1 

3.2 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 

3.3 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ
รับสมัครออนไลน 

3.4 ผูสมัครตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง 
ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน ดังนี ้

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ 
ผลคะแนนท่ีผานตาม
เกณฑที่ กฟภ. กําหนด 

อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

(สอบทักษะ Listening และ Reading) 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  

(Test Date) จนถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน 

2 
TOEFL  

แบบ Internet Based Test (IBT) 
ไมนอยกวา 61 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

3 
TOEFL  

แบบ Computer Based Test (CBT) 
ไมนอยกวา 173 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

4 IELTS 
ไมนอยกวา 5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

5 CU-TEP 
ไมนอยกวา 60 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

6 TU-GET 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) 

มีอายไุมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากเดือน
และปที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) 

จนถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม
ของหนวยงาน กฟภ. และจะตองเปนผลการสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

  3.5 กรณผีูสมัครท่ียังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษยังไมผาน
ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด ตามขอ 3.4 สามารถสมัครสอบได โดยตองเขารับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English 
Language Test : ELT) ตามเงื่อนไขท่ี กฟภ. กําหนด  
 
 

2. คุณวุฒิ สาขาวิชา และขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน (Job Information) 

 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 

3 
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 3.6  ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันที่

สําเร็จการศกึษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 
 3.7  ผูสมัครตองมีคณุวุฒิ และสาขาวิชา ตามที่ระบุตามขอ 2 
 3.8  ผูสมัครเพศชาย ตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณ ี
เปนขาราชการทหาร) เทานั้น 

3.9  ไมอนุญาตใหบุคคล ดังตอไปนี้ สมัครสอบ  

  3.9.1)  พนักงาน กฟภ. ปจจุบัน 
  3.9.2)  อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรือไลออก 
  3.9.3)  ผูที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณ ี
 
 

4.1 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามข้ันตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันเพ่ือยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยัน 
การสงใบสมัครแลว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไขหรือสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.2 ผูสนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานเดียวเทานั้น โดยสามารถสมัคร
สอบทางระบบรับสมัครออนไลน พรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด 

ภายในวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ (ยกเวนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระบบ 
จะปดรับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต https://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563” 

4.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจง 
การชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันท่ี 10 - 15 กรกฎาคม 

2563 ใน 3 ชองทางตางๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี ้
 

ชองทางการชําระเงิน เวลาทีร่ับชําระเงิน คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

เคานเตอรธนาคาร เวลาทําการของธนาคาร 290 บาท 
ทั้งนี ้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมธนาคาร คิดสูงสุด 
ไมเกิน 30 บาท ขึ้นอยูกับชองทางการชําระเงิน

ของธนาคาร (ไมรวมอยูในคาธรรมเนียม 
การสมัครสอบ) 

ตู ATM 
24 ชั่วโมง 

(ยกเวน วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เริ่มเปดรับ
ชําระเงิน ตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป 

และวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ปดรับชําระเงิน 
เวลา 22.00 น.) 

ระบบ 
Internet Banking 

*ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดชําระเงินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนดไว เทานั้น 
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4. วิธีการรับสมัคร 
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 

 5.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ 
รับสมัคร และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
 5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครงานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป 
รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ 
ไดทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบและคาบริการตางๆ ในกรณีที่ กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิก
จางเพ่ือใหพนสภาพจากสถานะการเปนพนักงาน หากผูสมัครกระทําการ ดังตอไปนี ้
   5.2.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง 

5.2.2 ใชเอกสารในการสมัครท่ีเปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารท่ีมิใชทางราชการออกให  
5.2.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต  หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร

ขอสอบและเฉลยขอสอบของ กฟภ. 

 
     
  6.1 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน  โดยเอกสารทุกฉบับ 
ที่เปนสําเนา ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ที่ เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

1 รูปถายสีเปนทางการ ขนาด 1 นิว้ ในชุดสุภาพ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายไมเกิน 6 เดือน 

2 
สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยที่ระบุวันท่ีสําเร็จการศกึษา (กรณีผูที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรบัหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 
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สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) จนถึงวันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน) (ถามี) 
กรณีผูสมัครที่ยังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษยังไมผานตามเกณฑที่ กฟภ. 
กําหนด ตามขอ 3.4 สามารถสมัครสอบได โดยตองเขารับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) 
ตามเงื่อนไขท่ี กฟภ. กําหนด 

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

6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ช่ือตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถาม)ี 

    6.2 กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัคร  หลังจากดําเนินการสอบขอเขียน 
โดยหากตรวจสอบแลวพบวา เปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง 
และมีเจตนาสอไปในทางทุจริต หรือ เอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตอง หรือกรณีเจาหนาที่ติดตอ
ใหนําสงเอกสารใหม แตผูสมัครไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมประกาศ
รายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ เพื่อเขารับการสอบปฏิบัติและ 
สอบสัมภาษณของผูนั้น และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 5.2 
      

 

 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ ไมเกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทาง
เว็บไซต โดยสถานที่ในการสอบขอเขียนของทุกเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานจะสอบรวมกัน ณ สถาบันการศึกษาแหงใด 
แหงหนึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ตามความเหมาะสม  โดย กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อ 
ผูเขารับการสอบขอเขียนตอไป 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 

6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 
 

7. การประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ 
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  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 

 8.1 ผูสมัครตองเขารับการสอบขอเขียนในวันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.15 – 16.30 น.  โดยมี
รายละเอียดหัวขอวิชาที่สอบ ดังน้ี 

หัวขอวิชาสอบ 
น้ําหนัก
คะแนน 

เวลา 

1. วิชาความรูความสามารถท่ัวไป และความเหมาะสมกับองคกร  ประกอบดวย  

10.15 – 12.15 น. 
(2 ชั่วโมง) 

    1.1  คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามคานิยม 
TRUSTED : Technology Savvy (T), Rush to Service (R), Under good Governance (U), 
Specialist (S), Teamwork (T), Engagement (E), Data Driven (D) 

20 % 

    1.2 ทักษะ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ไดแก การใชเครื่องมือและ 
การแกไขปญหา (Digital Use and Problem Solving), การจัดการขอมูล (Information 
Handling), การสื่อสารทางดิจิทัลอยางชาญฉลาด (Digital Intelligence Communication), 
การสรางเน้ือหาดิจิทัล (Digital Content Creation) และความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety) 

20 % 

1.3  ความถนัดเชาวนปญญา (Aptitude Test) : การคิดคํานวณ, การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, เงื่อนไข, 
มิติสมัพันธ, การจับใจความ, การใชเหตุผล และการสรุปความ 

20 % 

2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : วิชาท่ีเกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะตําแหนงที่ใชในการปฏิบัติ
หนาที่ตามท่ีระบุไวใน Job Information 

40 % 
14.30 – 16.30 น. 

(2 ชั่วโมง) 

คะแนนรวม 100 %  
  8.2 เฉพาะผูสมัครท่ียังไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษยังไมผาน 
ตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด (ตามขอ 3.4)  ตองเขารับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

หัวขอวิชาสอบ เวลา หลักเกณฑ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
(English Language 

Test : ELT) 

09.00 – 10.00 น. 
(1 ช่ัวโมง) 

ตองไดคะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 50% จึงจะถือวาผาน 
การสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยไมตองยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑ
ที่  กฟภ. กําหนด (ตามขอ 3.4) อีกตอ ไป และจะได รับการพิจารณาตรวจ
กระดาษคําตอบในวชิาอ่ืนๆ 

ทั้งนี้  ผู ท่ีมีคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษนอยกวา 50% จะถือวาไมผาน 
การสอบวิชาภาษาอังกฤษและจะไมไดรับการพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบในวิชา
อ่ืนๆ แตอยางใด 

อนึ่ง  คะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะไมถูกนํามารวมกับคะแนนสอบวิชา
อ่ืนๆ เพื่อพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน 

  8.3 กฟภ. กําหนดเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนของแตละเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน เพ่ือเขา
รับการสอบสัมภาษณ   โดยผูผ านการสอบขอเ ขียนตองมีคะแนนการสอบขอเขี ยนรวมกันทุกหัวขอวิชา 
ไมนอยกวา 50% เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา และตองเขาสอบในทุกหัวขอวิชาสอบ  ท้ังนี้ จะประกาศรายชื่อและ

จํานวนผูผานการสอบขอเขียนเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 
8.4 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอ่ืนใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต 

กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบหรือพิจารณาใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง 
และหากผูท่ี กฟภ. แจงใหเขารับการสอบใหม ปฏิเสธเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์
เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

 
 

8. การสอบขอเขียน และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน 
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  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 

 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ เพ่ือ

เขารับการสอบสัมภาษณทางเว็บไซต ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร ไมเกินวันที ่10 สิงหาคม 2563 
 
 

10.1 ผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ตองเขารับการสอบ
สัมภาษณตามที่ กฟภ. กําหนด ในระหวางวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563 ณ การไฟฟาเขตตามเขตพื้นท่ีการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ  กฟภ. จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และ
ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารตางๆ เพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณตอไป หากไมเขารับการสอบสัมภาษณ 
กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

10.2 กฟภ. กําหนดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณทุกคน จะตองเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือพิสูจน

หลักฐานจังหวัดแลวแตกรณ ีตามวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนด 
 

 

  11.1 เกณฑคะแนนในการสอบคัดเลือก ตําแหนง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที ่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ) ของ กฟภ. มีดังนี ้
 

คะแนนสอบขอเขียน คะแนนสอบสัมภาษณ คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 
100 คะแนน 

(น้ําหนัก 70%) 
100 คะแนน 

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

 11.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ คิดเปน
สัดสวน ไมนอยกวา 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัครในเขต
พ้ืนที่การปฏิบัติงานนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากัน ใหถือคะแนนสอบขอเขียนเปนสําคัญในการจัดลําดับรายชื่อ

ผูผานการสอบคัดเลือก 
 11.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติ 
อาชญากร และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน 

 11.4 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณคิดเปน
สัดสวน ไมนอยกวา 50%  แตไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัครในเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานนั้นๆ 
 
 
 12.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไมเกินวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ทางเว็บไซต ตามจํานวนที่เหมาะสม 
 
 

9. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัต ิ 

และเอกสารตางๆ  เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ 

10. การสอบสัมภาษณ 

11. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

12. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 
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  สวางทั่วทิศ สรางคณุภาพชวีติทั่วไทย 
 

 
 
 

 

 12.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณี  ดังนี ้
   12.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ ์
   12.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
   12.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่กําหนดได 
   12.2.4 กฟภ. มีความจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ 
  12.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ประจําป 2563 ที่ไดรับการจางเปนพนักงานของ กฟภ. ลาออก หรือ
ถูก กฟภ. เลิกจาง 

12.3 กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารอง 
จะไมมีผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ. 
 
 
  13.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือตามที่ 
กฟภ. กําหนด 
  13.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ. 
  13.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให เปนเวลา 
ไมนอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได  ท้ังนี้ ตองอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
  13.4 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศกึษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) 
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
  

 
   

  ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  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. อยางเปนระบบ 
ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได  ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือ 
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเขาปฏบิตังิาน และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด 

12. การประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง (ตอ) 

13. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบตัิงานกับ กฟภ. 
 

ประกาศ ณ วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

    
 (นางนราวดี  ศิริสมรรถการ) 
รองผูวาการทรัพยากรบุคคล 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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14. ชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 




