
 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 

 

ประกาศ  การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก  

เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA  ประจําป 2562 
 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเขาปฏิบัติงาน
กับ PEA  โดยมีอัตรารับสมัครในหนวยงานสํานักงานใหญ จํานวน 102 อัตรา  และสํานักงานสวนภูมิภาคทั่วประเทศ  
จํานวน 352 อัตรา  รวมจํานวน  454  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

          PEA เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กอตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา 
องคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมพื้นที่จําหนายไฟฟา 74 จังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเปนพื้นท่ีรับผิดชอบ รอยละ 99.98 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 

 
 

ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน 
ตําแหนงที่รับสมัคร 

คุณวุฒิปริญญาตรี 
จํานวน 
(อัตรา) 

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 

จํานวน 
(อัตรา) 

1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
ปฏิบัติงานท่ีกรุงเทพฯ 
(จํานวน 98 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (โยธา) 
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม) 
- วิศวกร (คอมพิวเตอร) 
- สถาปนิก 
- นิติกร 
- นักการเงิน 
- นักบัญชี 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- นักตรวจสอบภายใน 

33 
1 
1 

 
3 
1 
1 
2 
7 
8 
1 
7 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานชาง (เครื่องกล) 
- พนักงานชาง 
(โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส) 

- พนักงานบัญชี 
- พนักงานบันทึก
ขอมูลคอมพิวเตอร 

22 
4 
3 
1 
 
 
1 
2 

2 การไฟฟาเขต 1 (เชียงใหม) ภาค 1 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดลําพูน, ลําปาง, 

แมฮองสอน, พะเยา, เชียงใหม, เชียงราย 
(จํานวน 34 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (โยธา) 
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม) 
- นักปฏิบัติงานเทคนิค 
  (จป. วิชาชีพ) 
- นักบัญชี 

3 
1 
1 
 
1 
 
1 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง 
(โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส) 

- พนักงานคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร 

25 
1 
 
 
1 
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        1. ภารกิจของ PEA  

2. เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และตําแหนงที่รับสมัคร 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 

 
 

ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน 

ตําแหนงที่รับสมัคร 

คุณวุฒิปริญญาโท/ 
ปริญญาตรี 

จํานวน 
(อัตรา) 

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 

จํานวน 
(อัตรา) 

3 การไฟฟาเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 
ปฏิบตัิงานท่ีจังหวัดอุตรดิตถ, แพร, นาน, 

กําแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร 
(จํานวน 37 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (โยธา) 
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ

โทรคมนาคม) 
- วิศวกร (คอมพิวเตอร) 
- บุคลากร 
- เศรษฐกร 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 
- นักพัสดุ 

1 
1 
1 
 
2 
1 
1 
1 
2 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานคุมเครื่อง

คอมพิวเตอร 

25 
1 
1 

4 การไฟฟาเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดลพบุรี, สิงหบุร,ี ชัยนาท, 

นครสวรรค, อุทัยธานี, เพชรบูรณ 
(จํานวน 17 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (คอมพิวเตอร) 
- นักบัญชี 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 

2 
1 
2 
1 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานชาง 

(โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส) 

9 
1 
1 

5 การไฟฟาเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู, ขอนแกน, 

อุดรธานี, เลย,หนองคาย, สกลนคร, 
นครพนม, บึงกาฬ 

(จํานวน 48 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (โยธา) 
- นักบัญชี 
 
 

9 
1 
1 

 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (เครื่องกล) 
- พนักงานคุมเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 

34 
2 
1 

6 การไฟฟาเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, 
ยโสธร,อํานาจเจริญ, มหาสารคาม, รอยเอ็ด,

กาฬสินธุ, มุกดาหาร 
(จํานวน 19 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (โยธา)  
- เศรษฐกร 
- วิทยากร 
- นักประชาสัมพันธ 
 

3 
1 
1 
1 
1 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานคุมเครื่อง 

คอมพิวเตอร 
- พนักงานพัสดุ 
 

10 
1 
 
1 

7 การไฟฟาเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย, 

สุรินทร, ชัยภูม ิ
(จํานวน 25 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- บุคลากร 
- นักบัญชี 
 

2 
1 
3 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานชาง (เครื่องกล) 
 

16 
1 
2 

8 การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดปทุมธานี, 

พระนครศรีอยุธยา, อางทอง, สระบุรี, 
ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแกว 

(จํานวน 30 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- นักบัญชี 
 

3 
3 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โสตทัศน

ศึกษา) 
- พนักงานคุมเครื่อง 

คอมพิวเตอร 
- พนักงานบันทึกขอมูล 

คอมพิวเตอร 
- พนักงานพัสดุ 

17 
1 
 
3 
 
2 
 
1 

9 การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, 

ตราด, ฉะเชิงเทรา 
(จํานวน 50 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- นักปฏิบัติงานเทคนิค  
  (จป. วิชาชีพ) 
 

1 
2 
 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานคุมเครื่อง 

คอมพิวเตอร 
- พนักงานพัสดุ 

45 
1 
 
1 

2 

2. เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และตําแหนงที่รับสมัคร (ตอ) 
 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 

 

 
 

ที ่ เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน 

ตําแหนงที่รับสมัคร 

คุณวุฒิปริญญาโท/ 
ปริญญาตรี 

จํานวน 
(อัตรา) 

คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 

จํานวน 
(อัตรา) 

10 การไฟฟาเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, 

นครปฐม, สมุทรสาคร, ราชบุรี (เฉพาะ 
บานโปง) 

(จํานวน 23 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (ไฟฟาสื่อสารและ 

โทรคมนาคม) 
- เศรษฐกร 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 
- นิติกร (มีประสบการณ) 

1 
1 
 
1 
1 
1 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานบันทึกขอมลู  

คอมพิวเตอร 
- พนักงานพัสดุ 

14 
2 
1 
 
1 

11 การไฟฟาเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดราชบุรี (ยกเวนบานโปง), 
สมุทรสงคราม,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, 

ระนอง, ชุมพร 
(จํานวน 17 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- วิศวกร (เครื่องกล) 
- นักบัญชี 
- นิติกร 
- นักพัสดุ 
- นักการตลาด 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานคุมเครื่อง 

คอมพิวเตอร 
- พนักงานพัสดุ 

7 
1 
 
2 

12 การไฟฟาเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, 

พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎรธานี, ตรัง 
(จํานวน 29 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- นักบัญชี 
- นิติกร 
- นักปฏิบัติงานเทคนคิ 

(จป. วิชาชีพ) 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 
- นักพัสดุ 

2 
2 
2 
4 
 
1 
2 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (โยธา) 
- พนักงานคุมเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 
- พนักงานบัญชี 
 

11 
2 
2 
 
1 

13 การไฟฟาเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 
ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดสงขลา, สตูล, พัทลุง, 

ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส 
(จํานวน 27 อัตรา) 

- วิศวกร (ไฟฟา) 
- นักบัญชี 
- นักปฏิบัติงานเทคนคิ 

(จป. วิชาชีพ) 
- นักระบบงานคอมพิวเตอร 
- นักพัสดุ 

2 
1 
2 
 
1 
2 

- พนักงานชาง (ไฟฟา) 
- พนักงานชาง (เครื่องกล) 
- พนักงานบัญชี 
 

16 
2 
1 

 

 
 
      

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน (Job Information) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี ้

  3.2 คุณวุฒิ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และสถานที่ปฏิบัติงาน  ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย

ประกาศนี ้
 

 
 

 4.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24) ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

4.2 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 

3 

        3. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน (Job Information) / คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  และสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และตําแหนงที่รับสมัคร (ตอ) 
 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

  4.3 ผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และมีอายุไมเกิน ดังตอไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ 
รับสมัครออนไลน (Online Recruitment) 

 

ที่ คุณวุฒิ อายุ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกตําแหนง 
ไมเกิน 30 ปบริบูรณ 

2 ปริญญาตรี ทุกตําแหนง ยกเวนตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ)  

3 ปริญญาตรี เฉพาะตําแหนงนิติกร (มีประสบการณ)   ไมเกิน 45 ปบริบูรณ 

4.4 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิปริญญาตรี ตองมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่ PEA กําหนดอยางใด
อยางหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน ดังนี้ 

ที ่ การสอบภาษาอังกฤษ 
ผลคะแนนที่ผานตาม
เกณฑที่ PEA กําหนด 

อายุของผลคะแนน 

1 
TOEIC  

(สอบทักษะ Listening และ Reading) 
ไมนอยกวา 500 คะแนน 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน  
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ  

(Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
ทางระบบรับสมัครออนไลน 

2 
TOEFL  

แบบ Institutional Testing Program 
(ITP) 

ไมนอยกวา 500 คะแนน 

3 
TOEFL  

แบบ Internet Based Test (IBT) 
ไมนอยกวา 61 คะแนน 

4 
TOEFL  

แบบ Computer Based Test (CBT) 
ไมนอยกวา 173 คะแนน 

5 IELTS ไมนอยกวา 5 คะแนน 

6 CU-TEP ไมนอยกวา 60 คะแนน 

7 TU-GET ไมนอยกวา 500 คะแนน 

มีอายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจาก
เดือนและปที่สอบภาษาอังกฤษ  

(Test Date) จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
ทางระบบรับสมัครออนไลน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ตองเปนการสอบแบบสวนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนาม 
ของหนวยงาน PEA และจะตองเปนผลการสอบที่ไดรับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เทานั้น 

   

 4.5 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน (ถือวันที่
สําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 
 4.6 ผูสมัครตองมีคุณวุฒิ  สาขาวิชา และคุณสมบัติ  ตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม
ตามที่ระบุตามขอ 3.2 (กรณีผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดตางๆ  สามารถติดตอสอบถามได 
ที่ 0-2590-5857 หรือเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา  สามารถติดตอสอบถามไดที่ 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ) 
   4.7 ผูสมัครเพศชาย ตองพนภาระทางทหารแลว โดยตองมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณี 
เปนขาราชการทหาร) เทานั้น 
 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 
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  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 
 

 4.8 ไมอนุญาตใหบุคคล ดังตอไปนี้ สมัครสอบ  
  4.8.1) พนักงาน PEA ปจจุบัน 
  4.8.2) อดีตพนักงาน PEA ที่พนสภาพเนื่องจากถูกใหออก หรือปลดออก หรือไลออก 
  4.8.3) ผูที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงานกับ PEA ทุกกรณี (ลูกจาง PEA ทั้งอดีตและปจจุบัน  
   หรือบุคคลภายนอก)  
 
 

        
 5.1 ผู สนใจต องศ ึกษาและทําความเข าใจรายละเอ ียดของประกาศฉบับนี ้โดยละเอียดกอนสม ัคร 
พรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกตองกอนยืนยันเพื่อสงใบสมัคร  หากยืนยันการสงใบสมัครแลว 
PEA ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหแกไขหรือสมัครใหมโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.2 ผูสนใจที่ประสงคจะสมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกไดเพียงตําแหนงเดียวตามเขตพื้นที ่
การปฏิบัติงาน 
 5.3 ผูสนใจสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน  ในตําแหนงและเขตพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ พรอม
อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครตางๆ  ตามประเภท และรูปแบบที่ PEA กําหนด ภายในวันที่ 9-19 เมษายน 2562 
(ตลอด 24 ชั่วโมง)  ไมเวนวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต  http://www.pea.co.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” หรือ
http://job.pea.co.th หัวขอ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA” 
 5.4 หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารฯ เรียบรอยแลว ใหผูสมัครสั่งพิมพใบแจงการชําระเงิน (Bill Payment) 
จากระบบ  และนําไปชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2562 ไดใน 3 ชองทางตางๆ ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ดังนี้ 
 

ที ่ ชองทางการชําระเงิน คาธรรมเนียมการสมัครสอบ เวลาทีร่ับชําระเงิน 

1 เคานเตอร 270 บาท 
ทั้งนี ้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการ
ทางอินเทอรเน็ต คิดสูงสุดไมเกิน 30 บาท 
ขึ้นอยูกับชองทางการชําระเงินของธนาคาร 
(ไมรวมอยูในคาธรรมเนียมการสมัครสอบ) 

เวลาทําการของธนาคาร 

2 ตู ATM 24 ชั่วโมง 
(ยกเวน วันที่ 9 เมษายน เริ่มเปดรับชําระเงินตั้งแต
เวลา 8.30 น. เปนตนไป และวันที่ 20 เมษายน  

ปดรับชําระเงินเวลา 22.00 น.) 
3 ระบบ Internet Banking 

*ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดชําระเงินภายในวันเวลาที่ PEA กําหนดไว เทานั้น 
      

 
 
 6.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศรับสมัคร 
และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
 6.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครงานกับ PEA ไดอีกตอไป 
รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ PEA โดยไมสามารถเรียกรองสิทธิใดๆ 
ไดท้ังสิ้นจาก PEA รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ในกรณีท่ี PEA ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจางเพื่อใหพนสภาพ
จากสถานะการเปนพนักงาน  หากผูสมัครกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

6.2.1 ใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง 
6.2.2 ใชเอกสารในการสมัครที่เปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให  
6.2.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต  หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร

   ขอสอบและเฉลยขอสอบของ PEA 
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5. วิธีการรับสมัคร 

 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

4. คุณสมบัติของผูสมัคร (ตอ) 

 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 

 
 
 

 ผูสมัครตองอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน  โดยเอกสารทุกฉบับที่เปนสําเนา  
ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 ตําแหนงในคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกตําแหนง) 
 

ที ่ เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

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

2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเฉพาะดานหนา (ที่ยังไมหมดอายุ) 

3 สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 

4 
สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูทีย่ังไมไดรับปริญญาบัตร) หรือ
หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีผูที่เพิง่สําเร็จการศึกษาและยังไมไดรบัหนังสือ
รับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

5 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา  

6 
สําเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑท่ี PEA กําหนด  (อายุไมเกิน 1 ป 6 เดือน นับจากวันที่ 
สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน) 

7 
สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 
หรือ สด.3 (กรณีเปนขาราชการทหาร) 

8 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถามี) 
 

            

ทั้งนี้ ตําแหนงในคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ตําแหนง ดังตอไปนี้ ตองอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม คือ 
 

 

ที ่ ตําแหนง เอกสารที่ใชประกอบการสมัครเพิ่มเติม (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

1 
วิศวกร ทุกสาขา 

(ยกเวนคอมพิวเตอร) 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) หรือสําเนาใบรับเรื่องจาก 
สภาวิศวกร 
หมายเหตุ : หากผูสมัครเปนผูที่อยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ที่ยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ จะไมสามารถยื่นเรื่องขอใบ ก.ว. ได ดังนั้น PEA จึงอนุโลมใหสมัครกอนได แตหากผานการสอบคัดเลือก
แลว  PEA กําหนดใหมารายงานตัว บุคคลผูนั้นจะตองนําสําเนาใบ ก.ว. หรือสําเนาใบรับเรื่องจากสภาวิศวกรมาแสดง 
มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไมขออนุมัติจางเปนพนักงาน 

2 สถาปนิก 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) ระดับภาคีสถาปนิก 
หรือ สําเนาใบเสร็จคาสมัครทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ  
หมายเหตุ : หากผูสมัครเปนผูที่อยูระหวางสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ที่ยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ จะไมสามารถยื่นเรื่องขอใบ ก.ส. ได ดังนั้น PEA จึงอนุโลมใหสมัครกอนได แตหากผานการสอบคัดเลือก
แลว  PEA กําหนดใหมารายงานตัว บุคคลผูนั้นจะตองนําสําเนาใบ ก.ส. หรือสําเนาใบเสร็จคาสมัครทดสอบความรูเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตฯ มาแสดง มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไมขออนุมัติจางเปนพนักงาน 

3 
นิติกร  

(มีประสบการณ) 

- สําเนาใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
- บัญชีรายละเอียดการวาความคดีอาญาและคดีแพง รวมกันแลวไมนอยกวา  

40 คดี (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีหนาเว็บไซต) 

4 บุคลากร 
- ใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย (กรณทีี่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  

สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว) 
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7. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7.2 ตําแหนงในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทุกตําแหนง) 
 

ที ่ เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) 

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

2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเฉพาะดานหนา (ที่ยังไมหมดอายุ) 

3 สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 

4 
สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (กรณีผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุโลมใหใชหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาแลวเทานั้น) 

5 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา 

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

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

  ทั้งนี้  PEA จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ โดยหากตรวจสอบแลวพบวา เปนผูที่มี
คุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ  หรือขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง และมีเจตนาสอไปในทางทุจริต หรือ 
เอกสารที่อัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลนไมถูกตอง หรือกรณีเจาหนาที่ติดตอใหนําสงเอกสารฉบับใหม แตผูสมัคร
ไมจัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด  PEA จะถือวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน และจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขารับ
การสอบขอเขียนรวมทั้งพิจารณาดําเนินการตามขอ 6.2 
  
    

 PEA จะประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน  และสถานที่สอบ ไมเกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทาง
เว็บไซต โดยสถานที่ในการสอบขอเขียนของทุกตําแหนงและทุกเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน  จะสอบรวมกัน ณ 
สถาบันการศึกษาแหงใดแหงหนึ่ง  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  หรือปริมณฑล  ตามความเหมาะสม  โดย PEA จะแจงให
ทราบในประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียนตอไป 
 
 

 
 

กลุมที่ คุณวุฒิ วัน เวลา 

1 ปริญญาตรี สอบวันเสารที ่ 
25 พฤษภาคม 2562 

09.00 - 15.30 น. 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

      

 ทั้งนี้ หาก ณ วันที่ปดรับสมัคร ปรากฏวามีผูสมัครเปนจํานวนมาก และสถานที่สอบขอเขียนไมสามารถ 
รองรับได  PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวันสอบขอเขียนเปน 2 วัน โดยจะแยกสอบกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 เปน
กลุมละ 1 วัน โดยใหตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบอีกครั้งในประกาศฯ ตามขอ 8  
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8. การประกาศรายชื่อผูเขารับการสอบขอเขียน และสถานที่สอบ 

9. วันและเวลาในการสอบขอเขียน 

7. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผานระบบรับสมัครออนไลน) (ตอ) 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 

 
 
 10.1 ผูสมัครตองเขารับการสอบขอเขียนตามวันเวลาที่กําหนด โดยมีรายละเอียดหัวขอวิชาที่สอบ ดังนี้   
 

คุณวุฒิ หัวขอวิชาสอบ 
น้ําหนัก
คะแนน 

เวลา 

ปริญญาตรี 

1. วิชาความรูความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองคกร  ประกอบดวย  

09.00 – 11.30 น. 

    1.1  ความถนัดทางเชาวนปญญา (Aptitude Test) : ประกอบดวย 
          การคิดคํานวณ, การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ, 
          การจับใจความ, การใชเหตุผล และการสรุปความ 

 
20 % 

    1.2  ทักษะ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 20 % 
    1.3  คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยมของ PEA (PEA Core Value) : 
          ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามคานิยม TRUST+E 

20 % 

2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : ประกอบดวย วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ 
ความสามารถเฉพาะตําแหนงในระดับปริญญาตรี ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานตําแหนงของ PEA  

 
40 % 13.30 – 15.30 น. 

คะแนนรวม 100 %  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 

1. วิชาความรูความสามารถท่ัวไปและความเหมาะสมกับองคกร  ประกอบดวย  

09.00 – 11.30 น. 

1.1  ความถนัดทางเชาวนปญญา (Aptitude Test) : ประกอบดวย 
      การคิดคํานวณ, การวิเคราะหอยางมีเหตุผล, เงื่อนไข, มิติสัมพันธ, 
      การจับใจความ, การใชเหตุผล และการสรุปความ 

15 % 

1.2  ทักษะ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 15 % 
1.3  ภาษาอังกฤษ (English Language Test : ELT) 15 % 
1.4  คานิยมและพฤติกรรมตามคานิยมของ PEA (PEA Core Value) : 
      ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม  โดยมีพฤติกรรมตามคานิยม TRUST+E 

15 % 

2. วิชาความรูเฉพาะตําแหนง : ประกอบดวย  วิชาที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ 
ความสามารถเฉพาะตําแหนงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในมาตรฐานตําแหนงของ PEA 

40 % 13.30 – 15.30 น. 

คะแนนรวม 100 %  
 
 

 10.2 PEA กําหนดเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียนของแตละตําแหนงและในเขตพื้นที ่
การปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ  โดยผูผานการสอบขอเขียนตองมีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกัน 
ทุกหัวขอวิชาไมนอยกวา 50%  เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา  และตองเขาสอบในทุกหัวขอวิชาสอบ  ทั้งนี้ จะประกาศ
จํานวนผูผานการสอบขอเขียนเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 
 10.3 หาก PEA ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอื่นใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต 
PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ  หรือพิจารณาใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง  
และหากผูที่ PEA แจงใหเขารับการสอบใหม ปฏิเสธเขารับการสอบ PEA จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรอง
ใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
  

 
 

   
      
  PEA จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบขอเขียน  เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณทางเว็บไซต  ตามจํานวนที่
เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร  ไมเกินวันที่ 25 มิถุนายน 2562  และตองเขารับการสอบสัมภาษณตามวันและเวลา  ณ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานักงานใหญ  หรือการไฟฟาเขต 12 แหง  ตามเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน  หากไมเขารับการ
สอบสัมภาษณ  PEA จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์  และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 
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10. การสอบขอเขียน  และเกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบขอเขียน 

        11. การประกาศรายช่ือผูผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และ 

เอกสารตางๆ  เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
  
 

 12.1 ผู ผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตางๆ ตองเขารับการสอบ
สัมภาษณตามที่ PEA กําหนด ในระหวางวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
หรือ  การไฟฟาเขต 12 แหง ตามเขตพื้นที่การปฏิบัติงานที่ผูสมัครไดสมัครไว  ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
สัมภาษณ  PEA จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผู ผานการสอบขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
เอกสารตางๆ  เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณตอไป 
 12.2 PEA กําหนดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณทุกคน จะตองเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ
อาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ศูนยพิสูจนหลักฐาน หรือพิสูจนหลักฐานจังหวัด
แลวแตกรณี ตามวันและเวลาที่ PEA กําหนด 
 
 

 13.1 โครงสรางคะแนนในการสอบคัดเลือกของ PEA มีดังนี ้
 

คะแนน 
สอบขอเขียน 

คิดเปนน้ําหนัก 
คะแนน 

สอบสัมภาษณ 
คิดเปนน้ําหนัก คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 

100 คะแนน 70% 100 คะแนน 30% 
คะแนนการสอบขอเขยีน (น้ําหนัก 70 %)  

+ 
คะแนนการสอบสัมภาษณ (น้ําหนัก 30 %)   

 13.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ  คิดเปน
น้ําหนัก ไมนอยกวา 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ PEA เปดรับสมัครใน
ตําแหนงและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากัน ใหถือคะแนนสอบขอเขียนเปนสําคัญ 
ในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 ทั้งนี้ ผูผานการสอบคัดเลือก จะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติ
อาชญากร และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  ภายในระยะเวลาที่ PEA กําหนด มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไมขออนุมัติจางเปน
พนักงาน 
 13.3 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณคิดเปน
น้ําหนัก ไมนอยกวา 50%  แตไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ PEA เปดรับสมัคร (ตามขอ 13.2) ในตําแหนงและเขต
พื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ 
 
 

 14.1 PEA จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไมเกินวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ทางเว็บไซต ตามจํานวนที่เหมาะสม 
 14.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณี  ดังนี้ 
 14.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
 14.2.2 ผูผานการสอบคัดเลอืกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
 14.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ PEA ตามที่กําหนดได 
 14.2.4 PEA มีความจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ 
 14.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ประจําป 2562 ที่ไดรับการจางเปนพนักงานของ PEA ลาออก 
  ทั้งนี้ กําหนดใหบัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อ
สํารองจะไมมีผลผูกพันใดๆ กับ PEA 
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14. การประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายช่ือสํารอง 

12. การสอบสัมภาษณ 

13. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 



 

  สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
          
 
  15.1 ผูผานการสอบคัดเลือก (ตามขอ 13.2) ตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ PEA ไดในวันที่ 2 กันยายน 2562 
หรือตามที่ PEA กําหนด 
  15.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่ PEA 
เห็นสมควร 
       15.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให เปนเวลา 
ไมนอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง  จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได  ทั้งนี้ ตองอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน  และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA 
             15.4 ผูผานการคัดเลือกทุกตําแหนง จะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, 
การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด. 3, 8 หรือ 43 
(กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี) 
       15.5 ผูผานการคัดเลือกเฉพาะตําแหนงวิศวกร ทุกสาขา (ยกเวนคอมพิวเตอร) และสถาปนิก จะตองลงนามใน
หนังสือยินยอมรับเงื่อนไขการเลิกจาง กรณีที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) มายื่นตามที่ PEA กําหนด คือ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันทดลอง
ปฏิบัติงาน  และครบกําหนดที่ PEA อนุโลมใหขยายระยะเวลาในการรอเอกสารใบอนุญาตแลว อีก 7 เดือน นับจาก 
วันครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน  
       ทั้งนี้ PEA ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ PEA อยางเปนระบบ 

ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือการเรียก

รับเงินเพื่อฝากเขาปฏิบัติงาน และ PEA ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพ่ือเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด 

                                
                        

 

 
 

 

                         
                         

                                    
 

ประกาศ ณ วันที่   25  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

     รอยโท 
 (สุพจน  ใชบางยาง) 

รองผูวาการทรัพยากรบุคคล 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

15. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือก ในการเขาปฏิบัติงานกับ PEA 
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