
 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 

ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ประจําป 2563 ตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร 

 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา  
และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพและบริการ
โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมครอบคลุมพ้ืนที่จําหนายไฟฟา 74 จังหวัด 
(ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพื้นที่รับผิดชอบ รอยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย 
  ทั้งนี้ กฟภ. มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 
ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ จํานวน  5  อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ที ่ แผนก กอง ฝาย จํานวน 

1 แผนกพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล 1 กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 3 

2 แผนกพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล 2 กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล 2 

รวม 5 
 

 
   

  2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายฉบับที่ 1 

2.2 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 
2.3 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และมีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในวันที่สมัครทางระบบ 

รับสมัครออนไลน 
2.4 ผูสมัครตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง 

ในวันทีส่มัครทางระบบรับสมัครออนไลน ดังนี้ 

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ ผลคะแนนที่ผานตามเกณฑท่ี กฟภ.กําหนด อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC 

(สอบทักษะ Listening และ Reading) 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  
(Test Date) จนถึงวันที่สมัคร 
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) 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากเดือน 
และปที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึง 

วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนามของหนวยงาน กฟภ. 
และจะตองเปนผลการสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

 

เลขที่ 981 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
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 2.5 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันที่สําเร็จ
การศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 
 2.6 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ  สาขาวิชา และคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ตามที่ระบุตามขอ 3  
 2.7 ผูสมัครเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลักฐานสด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเปนขาราชการทหาร) เทานั้น 
 2.8 ไมอนุญาตใหบุคคล ดังตอไปนี้สมัครสอบ  
  2.8.1 พนักงาน กฟภ. ปจจุบัน 
  2.8.2 อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรือไลออก 
  2.8.3 ผูที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณ ี
 

 

คุณวุฒิ และสาขาวิชา คุณสมบัติเพิ่มเติม 
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังตอไปนี้ 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมสารสนเทศ 
- วิศวกรรมซอฟแวรและความรู 
- วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 
- วิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอรเน็ต 
- วิทยาการคอมพิวเตอร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
- วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย 
- วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
(Computer and Information Science) 
- การพัฒนาซอฟตแวร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application 
โดยใชภาษา Java, PHP หรือ Python (อยางใดอยางหนึ่ง) ได 
- สามารถออกแบบและ Query ฐานขอมูล MySQL, PostgreSQL 
(อยางใดอยางหนึ่ง) หรือ DBMS อื่น เพื่อใชงานรวมกับ Application 
ที่ตนเองพัฒนาได 
- มีความรูความเขาใจ OOP, Design Pattern, Microservice 
- มีความรูและประสบการณในการออกแบบพัฒนา และเชื่อมตอ
กับ Web Service (SOAP, REST) 
- มคีวามรูพื้นฐานดาน Securityสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
- ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา และมีใจที่เปดกวาง 

 

 4.1 พัฒนาซอฟตแวร และแอพพลิเคชันในสวนของ Front - end และ Back - end ใหสอดคลองกับ 
การออกแบบผลิตภัณฑดิจิทัลเพื่อตอบสนองตอการใชงานจริงของผูใชงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
  4.2 พัฒนาระบบทดสอบการใชงานผลิตภัณฑดิจิทัลกอนนําไปใชงานจริงตามหลักการทดสอบซอฟตแวร
และระบบ 
 4.3 พัฒนาระบบเก็บขอมูลและขอเสนอแนะการใชงานผลิตภัณฑดิจิทัล พรอมทั้งจัดทํารายงานผล 
  4.4 วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร และแอพพลิเคชัน เพื่อเชื่อมตอระหวาง Front - end,  
Back – end และ Database 

4.5 ใหคําแนะนํา ความรู และสนับสนุนดานออกแบบระบบซอฟตแวร ระบบสารสนเทศใหบุคลากรขององคกร 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

3. คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติมของผูสมัคร 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 
 
  
 5.1 ผูสนใจตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดกอนสมัคร พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน หากยืนยันการสมัครแลว 
กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไขหรือสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.2 ผูสนใจสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลนพรอมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ 
ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนดภายในวันที่ 6 - 12 มกราคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเวนวันหยุดราชการ
(ยกเวนวันที ่6 มกราคม 2564 ระบบจะเปดรับสมัครออนไลนเวลา 08.30 น. และวันที ่12 มกราคม 2564 ระบบจะปด
รับสมัครออนไลนเวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 ตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร” 
    5.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจงการชําระ
เงินคาบริการ (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระเงินคาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชองทางการชําระเงิน วัน และเวลาทีร่ับชําระเงิน คาบริการ 

เฉพาะเคานเตอร 
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เทานั้น 

6 – 12 มกราคม 2564 
เวลาทําการของธนาคาร 

- คาบริการ SMS 20 บาท 
- คาธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ เมื่อผูสมัครไดชําระเงินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. กําหนดไวเทานั้น 
 

 
  

 6.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศรับสมัคร 
และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
 6.2 กฟภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกข้ันตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครงานกับ กฟภ. ไดอีกตอไป 
รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ ไดทั้งสิ้น
จาก กฟภ. รวมถึงคาบริการตางๆ ในกรณีที่ กฟภ. ดําเนินการจางแลว  จะถูกเลิกจางเพื่อใหพนสภาพจากการเปนพนักงาน 
หากผูสมัครกระทําการ ดังตอไปนี้ 

6.2.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง 
6.2.2 ใชเอกสารในการสมัครที่เปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให  
6.2.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต  หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพรขอสอบ 

และเฉลยขอสอบของ กฟภ. 

 
   

  7.1 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน โดยเอกสารทุกฉบับที่เปนสําเนา 
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 

5. วิธีการรับสมัคร 
 

7. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 
 

รวม 50 บาท 
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ที ่ เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมคัรออนไลน) 

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

2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยท่ีระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 

4 สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่ กฟภ.กําหนด (อายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) จนถึงวันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน) 

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

6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) / Curriculum Vitae / Resume 

7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุลของตนเอง) (ถามี) 

 

 
 
 

ที ่ กําหนดการ วันที่ หมายเหตุ 

1 
ประกาศรายชื่อผูผานการพิจารณา 

ใหคะแนนแฟมสะสมผลงาน 
ภายในวันที ่20 มกราคม 2564 - 

2 สอบปฏิบัติ วันที่ 23 มกราคม 2564 

ทั้งนี้ หาก ณ วันท่ีปดรับสมัคร 
ปรากฏวามีผูสมัครเปนจํานวน
มากและสถานที่สอบไมสามารถ
รองรับได  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนวันสอบปฏิบัติ
เปน 2 วัน โดยจะแยกสอบกลุม
ที่ 1 และ กลุมที่ 2เปนกลุมละ  

1 วัน โดยใหตรวจสอบ
รายละเอียดอีกครั้ง 

3 
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบปฏิบัติ 

เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ 
ภายในวันที ่27 มกราคม 2564 - 

4 สอบสัมภาษณ วันที ่29 มกราคม 2564 - 

5 
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

และบัญชีรายชื่อสํารอง 
ภายในวันที ่4 กุมภาพันธ 2564 

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผาน 
การคัดเลือกและบัญชีรายชื่อ

สํารอง ทางเว็บไซต ตามจํานวน
ที่เหมาะสม 

  

8. กําหนดการในการคัดเลือก 

 1. สังกัดที่เปดรับสมัคร 
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7. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) (ตอ) 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 

 

  
 

 ทั้งนี้ กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ของผูสมัคร โดยหากตรวจสอบแลวพบวา
เปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และมีเจตนาสอไปในทางทุจริต 
หรือ เอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตองหรือกรณีเจาหนาที่ติดตอใหนําสงเอกสารใหม แตผูสมัคร
ไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมประกาศรายชื่อผูผานการเสนอผลงาน หรือ 
ไมประกาศรายชื่อผานการสอบปฏิบัติเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณของผูนั้น หรือไมประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ไดทุกข้ันตอน และอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ 6.2  
 

 9.1 กฟภ. กําหนดคะแนนในการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

แฟมสะสมผลงาน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ รวม 

20 คะแนน 60 คะแนน 20 คะแนน 100 คะแนน 

- ตามจํานวนท่ี  
  เหมาะสมกับอัตรา   
  ที่รับสมัคร 

- ผูเขาสอบตองจัดเตรียมคอมพิวเตอรแบบพกพา 
พรอมติดตั้งซอฟตแวรที่มีความจําเปนตองใช
ในการพัฒนาโปรแกรม/ฐานขอมูลสําหรับ 

   การพัฒนา Web Application มาดวย
ตนเองเพื่อใชในการสอบปฏิบัติ 

- การพิจารณาผูผานเกณฑสอบปฏิบัติตองมี
คะแนนไมนอยกวา 50% เรียงจากสูงสุด
ลดหลั่นลงมา ตามจํานวนที่เหมาะสมกับ
อัตราที่รับสมัคร 

- กฟภ. จะออกหนังสือใหผูเขาสอบไป
ดํ า เ นิ นก า รพิ ม พ ล า ย นิ้ ว มื อ เ พื่ อ
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ วั ติ อ า ช ญ า ก ร 
ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
สํานักงานตํารวจแหงชาติตามวัน เวลา 
ที่ กฟภ. กําหนดตอไป 

 

ทั้งนี้ หากไมเขารับการสอบปฏิบัติและ/หรอืสอบสัมภาษณตามวนัดังกลาว กฟภ. จะถอืวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมสีิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

  9.2 ผูผานการสอบคัดเลือกคือผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ และ
คะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลวอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ.
เปดรับสมัคร ทั้งนี้  ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเปนลําดับแรก ตามดวยคะแนน 
สอบสัมภาษณ และคะแนนแฟมสะสมผลงานเปนลําดับถัดไปในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
  9.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร 
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน 
  9.4 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ และ
คะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน แตไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร  
   
  

 10.1 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณี  ดังนี้  
   10.1.1 ผูผานการคัดเลือกสละสิทธิ์ 
   10.1.2 ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
   10.1.3 ผูผานการคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่กําหนดได 
   10.1.4 กฟภ. มคีวามจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ 
 

9. เกณฑในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก และบัญชีรายช่ือสํารอง 

 10. บัญชีรายช่ือสํารอง 
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8. กําหนดการในการคัดเลือก(ตอ) 

 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

  
 
 
  
 10.2 กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2564  หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไมมี
ผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ.  
 10.3 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหม ในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน
จะตองพิจารณาคัดเลือกใหเปนไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานที่ เปนการเฉพาะเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได 
คัดเลือกไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายชื่อสํารองในครั้งนี ้

    
 

  11.1 ผูผานการคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือตามที่ กฟภ. กําหนด
  11.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ. 
  11.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให เปนเวลา 
ไมนอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได ทั้งนี้ ตองอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
  11.4 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขา
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย)
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
 

 

  ผูสมัครสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  12.1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ 
  12.2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคล 
ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ 

 ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปนระบบ 
ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือ 
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเขาปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด 

    
    

 
 
 

   

ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 

(นายสุชาติ  เครือแกว) 
รองผูวาการบริหารองคกร 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

11. เงื่อนไขของผูผานการคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
 

 12. ชองทางการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
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 10. บัญชีรายช่ือสํารอง(ตอ)  


