
 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
ประจ าปี 2563  ต าแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และ
ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ 
โดยการพัฒนาองคกรอยางต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพ้ืนที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด 
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 

  ทั้งนี้ กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 
2563 ตําแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์  โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 
4 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาค จํานวน 6 อัตรา รวมจํานวน  10  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก จ านวน (อัตรา) 

1 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร 

4 

2 
การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดลพบุร ี

1 

3 
การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดอุดรธาน ี

1 

4 
การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดอุบลราชธาน ี

1 

5 
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดนครปฐม 

1 

6 
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดเพชรบุร ี

1 

7 
การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 
- ปฏิบัติงานทีจ่ังหวัดปัตตาน ี

1 

รวมจ านวน 10 

 

 
 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงาน (Job Information) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(Job Practice) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศ การจัดทํามาตรฐาน 
ด้านความมั่นคงและปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกันการกระทํา
ที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแล ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสาร
และโทรคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การจดทะเบียน  
และกํากับดูแลเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. เขตพื้นที่การปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 
 

เลขที่ 968                      

2. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน (Job Information) / คณุวุฒ ิสาขาวิชา และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 
 

2.2 คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถานที่ปฏิบัติงาน ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 
 

 

  3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1-24) ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 

3.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
3.3 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ ์ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ

รับสมัครออนไลน์ 
3.4 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กําหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้ 

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ 
ผลคะแนนที่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ กฟภ. ก าหนด 

อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

(สอบทักษะ Listening และ Reading) 
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  

(Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 

2 
TOEFL  

แบบ Internet Based Test (IBT) 
ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

3 
TOEFL  

แบบ Computer Based Test (CBT) 
ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

4 IELTS 
ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

5 CU-TEP 
ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 

6 TU-GET 
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) 

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากเดือน
และปีท่ีสอบภาษาอังกฤษ (Test Date) 

จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
ทางระบบรับสมัครออนไลน์ 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม
ของหน่วยงาน กฟภ. และจะต้องเป็นผลการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น 

  3.5 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ (ถือวันที่
สําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 
 3.6 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ  สาขาวิชา และคุณสมบัติ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมตามท่ีระบตุามข้อ 2.2 
 3.7 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณี
เป็นข้าราชการทหาร) เท่านั้น 
 3.8 ไม่อนุญาตให้บุคคล ดังต่อไปนี้ สมัครสอบ  
  3.8.1  พนักงาน กฟภ. ปัจจุบัน 
  3.8.2  อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก 
  3.8.3  ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณ ี

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

2 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน (Job Information) / คณุวุฒ ิสาขาวิชา และสถานที่ 
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 

 4.1 ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร  พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพ่ือยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยัน 
การส่งใบสมัครแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
    4.2 ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัคร
สอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด 
ภายในวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระบบ 
จะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์  https://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563” 
    4.3 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้ง 
การชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 
2563 ใน 3 ช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
 

ช่องทางการช าระเงิน เวลาที่รับช าระเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

เคาน์เตอร์ธนาคาร เวลาทําการของธนาคาร 290 บาท 
ทั้งนี ้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร คิดสูงสุด 
ไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชําระเงิน

ของธนาคาร (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบ) 

ตู้ ATM 
24 ช่ัวโมง 

(ยกเว้น วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เริ่มเปดิรับ
ชําระเงิน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

และวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ปิดรับชําระเงิน 
เวลา 22.00 น.) 

ระบบ 
Internet Banking 

*ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินภายในวันและเวลาที่ กฟภ. ก าหนดไว้ เท่านั้น 
 

 

 5.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ 
รบัสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้ทุกข้ันตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ กฟภ. ได้อีกต่อไป 
รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ 
ได้ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและค่าบริการต่างๆ ในกรณีที่ กฟภ. ดําเนินการจ้างแล้ว จะถูกเลิก
จ้างเพ่ือให้พน้สภาพจากสถานะการเป็นพนักงาน หากผู้สมัครกระทําการ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 มีเจตนาให้ข้อมูลในการสมัครงานที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง 
5.2.2 ใช้เอกสารในการสมัครที่เป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้  
5.2.3 กระทําการที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต  หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร่

ข้อสอบและเฉลยข้อสอบของ กฟภ. 
 

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
 

3 

4. วิธีการรับสมัคร 
 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 

  6.1 ผู้สมัครต้องอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์  โดยเอกสารทุกฉบับ 
ที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร (อัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์) 
1 รูปถ่ายสีเป็นทางการ ขนาด 1 นิว้ ในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

2 
สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจาก
มหาวิทยาลัยที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีผู้ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 

4 
สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษท่ีผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กําหนด (อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ 
(Test Date) จนถึงวันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์) 

5 
สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่ หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเป็นข้าราชการทหาร) 

6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้า/ชื่อตัว/ช่ือสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหน้า/ชื่อตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง) (ถ้ามี) 
   6.2 กฟภ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้สมัคร  หลังจากดําเนินการสอบข้อเขียน 
โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ หรือข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
และมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต หรือ เอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน์ไม่ถูกต้อง หรือกรณีเจ้าหน้าที่ติดต่อ
ให้นําส่งเอกสารใหม่ แต่ผู้สมัครไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบปฏิบัติและ 
สอบสัมภาษณ์ของผู้นั้น และอาจพิจารณาดําเนินการตามข้อ 5.2 
 
    

  กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ  ไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
ทางเว็บไซต์ โดยสถานที่ในการสอบข้อเขียนของทุกเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานจะสอบรวมกัน ณ สถาบันการศึกษาแห่งใด 
แห่งหนึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ตามความเหมาะสม  โดย กฟภ. จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป 
 
 

  8.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.15 – 16.30 น.  โดยมี
รายละเอียดหัวข้อวิชาที่สอบ ดังนี้ 

หัวข้อวิชาสอบ 
น้ าหนัก
คะแนน 

เวลา 

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความเหมาะสมกับองค์กร  ประกอบด้วย  

10.15 – 12.15 น. 
(2 ชั่วโมง) 

    1.1  ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามค่านิยม 
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 ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ได้แก่ การใช้เครื่องมือและ 
การแก้ไขปัญหา (Digital Use and Problem Solving), การจัดการข้อมูล ( Information 
Handling), การสื่อสารทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาด (Digital Intelligence Communication), 
การสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creation) และความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety) 

20 % 

1.3  ความถนัดเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) : การคิดคํานวณ, การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล, เงื่อนไข, 
มิติสัมพันธ,์ การจับใจความ, การใช้เหตุผล และการสรุปความ 20 % 

7. การประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ 
 

8. การสอบข้อเขียน และเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

6. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์) 
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  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 

หัวข้อวิชาสอบ น้ าหนัก
คะแนน 

เวลา 

2. วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง : วิชาท่ีเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตําแหน่งท่ีใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ใน Job Information 

40 % 
14.30 – 16.30 น. 

(2 ชั่วโมง) 

คะแนนรวม 100 %  
  8.2 กฟภ. กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียนของแต่ละเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
เพ่ือเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกัน 
ทุกหัวข้อวิชาไม่น้อยกว่า 50% เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ  ทั้งนี้ จะประกาศ
รายชื่อและจํานวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตรา 
ที่รับสมัคร 
  8.3 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการกระทําอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต  
กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาให้ผู้นั้นสอบใหม่เป็นการเฉพาะราย 
อีกครั้งหนึ่ง  และหากผู้ที่ กฟภ. แจ้งให้เข้ารับการสอบใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และ 
ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

 

 
 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือ
เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ตามจํานวนที่ เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร  ไม่เกินวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 
 
 

10.1 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ต้องเข้ารับการสอบ
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตามที่ กฟภ. กําหนด ในระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ่ หรือ การไฟฟ้าเขตตามเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบปฏิบัติและ 
สอบสัมภาษณ์  กฟภ. จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
เอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป  หากไม่เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

10.2 กฟภ. กําหนดให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามวันและเวลาที่ กฟภ. ก าหนด 

 
 

  11.1 เกณฑ์คะแนนในการสอบคัดเลือก ตําแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ของ กฟภ. มีดังนี ้
 

คะแนน 
สอบข้อเขียน 

คะแนน 
สอบปฏิบัติ 

คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ 

คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก 
(100%) 

100 คะแนน 
(นํ้าหนัก 20%) 

100 คะแนน 
(นํ้าหนัก 60%) 

100 คะแนน 
(นํ้าหนัก 20%) 

คะแนนการสอบข้อเขียน (20%) + 
คะแนนการสอบปฏิบัติ (60%) + 
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (20%) 

10. การสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ 

9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  
และเอกสารต่างๆ  เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
 

8. การสอบข้อเขียน และเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ต่อ) 
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11. เกณฑ์ในการพิจารณาผูผ้่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 
   
  11.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบ
สัมภาษณ์ คิดเป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแล้ว อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. 
เปิดรับสมัครในเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบปฏิบัติเป็นสําคัญ 
ตามด้วยคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในการจัดลําดับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 11.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติ 
อาชญากร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติจ้างเป็นพนักงาน 
  11.4 ผู้มีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบ
สัมภาษณ์ คิดเป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 50%  แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปิดรับสมัครในเขตพ้ืนที่ 
การปฏิบัติงานนั้นๆ 
 

 12.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
ทางเว็บไซต์ ตามจํานวนที่เหมาะสม 
 12.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใช้ในกรณี  ดังนี้ 
   12.2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
   12.2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
   12.2.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามท่ีกําหนดได้ 
   12.2.4 กฟภ. มีความจําเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ 
   12.2.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปี 2563 ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานของ กฟภ. ลาออก หรือ
ถูก กฟภ. เลิกจ้าง 
 12.3 กําหนดให้บัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารอง 
จะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ. 

 
 

  13.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือตามที่ 
กฟภ. กําหนด 
  13.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ 
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ กฟภ. 
  13.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให้ เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้  ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 
  13.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) 
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
 
 

11. เกณฑ์ในการพิจารณาผูผ้่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง (ต่อ) 

12. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 

13. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
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  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 

  ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  14.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ 
  14.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคล 
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ 

 ทั้งนี้ กฟภ. ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อย่างเป็นระบบ 
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้   ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือ 
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

                                
                        

 
 
 
 

                                                 

ประกาศ ณ วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

    
 (นางนราวดี  ศิริสมรรถการ) 
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

7 

14. ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 




