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หลักเกณฑ	 และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจากบุคคลภายนอก 
เพ่ือเข!าปฏิบัติงานกับการไฟฟ'าส(วนภูมิภาค (PEA) ประจําป1 2562* 

    

 
  
   (1) ต�องมีคุณสมบัติตามข�อบังคับ กฟภ. ว�าด�วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 1-24) มีสัญชาติไทย และต�องมีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป2บริบูรณ4 และอายุไม�เกิน ดังต�อไปนี้ 
 

ท่ี คุณวุฒิ อายุ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกตําแหน�ง 
ไม�เกิน 30 ป2บริบูรณ4 

2 ปริญญาตรี ทุกตําแหน�ง ยกเว�นตําแหน�งนิติกร (มีประสบการณ4) 

3 ปริญญาตรี เฉพาะตําแหน�งนิติกร (มีประสบการณ4) ไม�เกิน 45 ป2บริบูรณ4 
4 ปริญญาโท ทุกตําแหน�ง ไม�เกิน 35 ป2บริบูรณ4 

 

(2) ผู�สมัครท่ีใช�คุณวุฒิปริญญาตรี  ต�องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ�านตามเกณฑ4ท่ี PEA กําหนด 
ดังต�อไปนี้   

ท่ี การสอบภาษาอังกฤษ คุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิปริญญาโท 

1 
TOEIC แบบ Personal หรือ 

ท่ีออกในนามของหน(วยงาน กฟภ. เท(านั้น 
ไม�น�อยกว�า 500 คะแนน ไม�น�อยกว�า 550 คะแนน 

2 
TOEFL  

แบบ Institutional Testing Program (ITP) 
ไม�น�อยกว�า 500 คะแนน ไม�น�อยกว�า 550 คะแนน 

3 TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม�น�อยกว�า 61 คะแนน ไม�น�อยกว�า 79 คะแนน 

4 TOEFL แบบ Computer Based Test (CBT) ไม�น�อยกว�า 173 คะแนน ไม�น�อยกว�า 213 คะแนน 

5 IELTS ไม�น�อยกว�า 5 คะแนน ไม�น�อยกว�า 5.5 คะแนน 

6 CU-TEP ไม�น�อยกว�า 60 คะแนน ไม�น�อยกว�า 67 คะแนน 

7 TU-GET ไม�น�อยกว�า 500 คะแนน ไม�น�อยกว�า 550 คะแนน 

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต�องเปXนการสอบแบบส�วนบุคคล (Personal) หรือ ท่ีออกในนาม
ของหน�วยงาน PEA และจะต�องเปXนผลการสอบท่ีได�รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท�านั้น 

 

ท้ังนี้ ในวันท่ียื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน4 ผู�สมัครต�องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษท่ีมี
อายุไม�เกิน 1 ป2 6 เดือน นับจากวันท่ีสอบภาษาอังกฤษ (Test Date)  ยกเว�น TU-GET ให�นับจากเดือนและป2ท่ีสอบ
ภาษาอังกฤษ (Test Date) 

 
* ตามอนุมัติผู!ว(าการ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 

 1.  คุณสมบัติของผู!สมัคร   



 

  สว�างท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
 

 
 
 
 

   (3) ผู�สมัครต�องสําเร็จการศึกษาแล�วในคุณวุฒิท่ีสมัคร ณ วันท่ีสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน4     
(ถือวันท่ีสําเร็จการศึกษาตามท่ีระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 

 (4) ผู�สมัครต�องมีคุณวุฒิ สาขาวิชาและคุณสมบัติอ่ืนๆ เฉพาะตําแหน�ง ท่ีตรงตามระเบียบ กฟภ. ว�าด�วย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง พ.ศ. 2561 

(5) กรณีเพศชาย ต�องพ�นภาระทางทหารแล�ว (แสดงหลักฐาน สด.8, สด.43 หรือ สด.3 
(กรณีเปXนข�าราชการทหาร)) เท�านั้น 

                     (6) ไม�อนุญาตให�บุคคลต�อไปนี้สมัครสอบ ได�แก�  
                          6.1) พนักงาน PEA ปfจจุบัน 
                          6.2) อดีตพนักงาน PEA ท่ีพ�นสภาพเนื่องจากถูกให�ออก หรือปลดออก หรือไล�ออก 

                        6.3) ลูกจ�าง PEA ปfจจุบัน หรืออดีตลูกจ�าง PEA หรือบุคคลภายนอกท่ีเคยถูก PEA ตัดสิทธิ์ใน     
การเข�าปฏิบัติงานกับ PEA ทุกกรณี  

 

 

(1) ผู�สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได�เพียงตําแหน�งเดียวตามเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานต�างๆ  
ทางระบบรับสมัครออนไลน4 ภายในวันเวลาท่ีกําหนดท่ี เว็บไซต4  http://www.pea.co.th หัวข�อ “ข�าวรับสมัครงาน” 
หรือ http://job.pea.co.th หัวข�อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข�าปฏิบัติงานกับ PEA” 
(ตลอด 24 ชั่วโมง)   

(2) ผู�สมัครต�องอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต�างๆ ตามประเภท และรูปแบบท่ี PEA กําหนด
ภายในวันเวลาท่ีกําหนด 

(3) หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารฯ เรียบร�อยแล�ว ผู�สมัครสั่งพิมพ4ใบแจ�งการชําระเงิน (Bill 
Payment) จากระบบ  และนําไปชําระค�าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันเวลา และช�องทางของธนาคารท่ีกําหนด  

 
 

 

PEA จะประกาศรายชื่อผู�เข�ารับการสอบข�อเขียน  และสถานท่ีสอบ โดยสถานท่ีในการสอบข�อเขียน 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม  

 
 

(1) ผู�สมัครต�องเข�ารับการสอบข�อเขียนในรายละเอียดหัวข�อวิชาสอบ และวันเวลาท่ี PEA กําหนด 

 

(2) PEA กําหนดเกณฑ4ในการพิจารณาผู�ผ�านการสอบข�อเขียนของแต�ละตําแหน�งและในเขตพ้ืนท่ี 
การปฏิบัติงานต�างๆ เพ่ือเข�ารับการสอบสัมภาษณ4  โดยผู�ผ�านการสอบข�อเขียนต�องมีคะแนนการสอบข�อเขียนรวมกัน 
ทุกหัวข�อวิชาไม�น�อยกว�า 50%  เรียงจากสูงสุดลดหลั่นลงมา  และต�องเข�าสอบในทุกหัวข�อวิชาสอบ  ท้ังนี้ จะ
ประกาศจํานวนผู�ผ�านการสอบข�อเขียนเพ่ือเข�ารับการสอบสัมภาษณ4ตามจํานวนท่ีเหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร 

(3) หาก PEA ตรวจสอบพบข�อมูล หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีอาจเปXนข�อสงสัยท่ีคาดว�าส�อไปในทางทุจริต 
PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม�ตรวจกระดาษคําตอบ  หรือพิจารณาให�ผู�นั้นสอบใหม�เปXนการเฉพาะรายอีกครั้ง
หนึ่ง  และหากผู�ท่ี PEA แจ�งให�เข�ารับการสอบใหม� ปฏิเสธเข�ารับการสอบ PEA จะถือว�าผู�นั้นสละสิทธิ์ และไม�มีสิทธิ์
เรียกร�องใดๆ ท้ังสิ้นจาก PEA 

 
 

  2. วิธีการรับสมัคร 
 

  3. การประกาศรายช่ือผู!เข!ารับการสอบข!อเขียน และสถานที่สอบ 

  4. การสอบข	อเขียนและเกณฑ�ในการพิจารณาผู	ผ�านการสอบข	อเขียน 

 1.  คุณสมบัติของผู!สมัคร (ต(อ)  

2 



 

  สว�างท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
 

 
 

 
 

 

(4) PEA จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต�างๆ ของผูสมัคร  หลังจากดําเนินการสอบ
ขอเขียนโดยหากตรวจสอบแลวพบว�า เป.นผูท่ีมีคุณสมบัติไม�เป.นไปตามประกาศฯ หรือขอมูลในการสมัครไม�ตรงกับ
ขอเท็จจริง และมีเจตนาส�อไปในทางทุจริต หรือ เอกสารท่ีอัปโหลดทางระบบรับสมัครออนไลน3ไม�ถูกตอง หรือกรณี
เจาหนาท่ีติดต�อใหนําส�งเอกสารใหม� แต�ผูสมัครไม�จัดส�งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ไม�ประกาศรายชื่อผูผ�านการสอบขอเขียน และผ�านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต�างๆ เพ่ือเขารับการสอบ
สัมภาษณ3ของผูนั้น 

 
  

 
 

   
    

(1) PEA จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสอบข�อเขียน  เพ่ือเข�ารับการสอบสัมภาษณ4ทางเว็บไซต4  ตาม
จํานวนท่ีเหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร ในวันท่ีกําหนด และผู�ผ�านการสอบข�อเขียนต�องเข�ารับการสอบสัมภาษณ4ตาม
วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด ตามเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีสมัคร  หากไม�เข�ารับการสอบสัมภาษณ4  PEA จะถือว�า
ผู�นั้นสละสิทธิ์  และไม�มีสิทธิ์เรียกร�องใดๆ ท้ังสิ้นจาก PEA 

(2) PEA กําหนดให�ผู�เข�ารับการสอบสัมภาษณ4ทุกคน จะต�องเข�ารับการพิมพ4ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห�งชาติ,ศูนย4พิสูจน4หลักฐาน หรือพิสูจน4หลักฐาน 
จังหวัดแล�วแต�กรณี ตามวันและเวลาท่ี PEA กําหนด 
 
 

 

(1)  โครงสร�างคะแนนในการสอบคัดเลือกของ PEA มีดังนี้ 
 

คะแนน 
สอบข!อเขียน 

คิดเปWนน้ําหนัก 
คะแนน 

สอบสัมภาษณ	 
คิดเปWนน้ําหนัก คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 

100 คะแนน 70% 100 คะแนน 30% 
คะแนนการสอบข�อเขียน (น้ําหนัก 70 %)  

+ 
คะแนนการสอบสัมภาษณ4 (น้ําหนัก 30 %)   

(2) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกคือผู�ท่ีมีคะแนนการสอบข�อเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ4  คิด
เปXนน้ําหนัก ไม�น�อยกว�า 50% และเม่ือเรียงลําดับคะแนนรวมแล�วอยู�ในอันดับตามจํานวนอัตราท่ี PEA เปwดรับสมัคร
ในตําแหน�งและเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานนั้นๆ  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท�ากัน ให�ถือคะแนนสอบข�อเขียนเปXนสําคัญ 
ในการจัดลําดับรายชื่อผู�ผ�านการสอบคัดเลือก 

         ท้ังนี้ ผู�ผ�านการสอบคัดเลือก จะต�องได�รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ4ลายนิ้วมือว�าไม�พบประวัติ
อาชญากร และมีคุณสมบัติเปXนไปตามข�อบังคับการไฟฟxาส�วนภูมิภาค ว�าด�วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1–24) และมีคุณสมบัติเปXนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม�ขออนุมัติจ�างเปXน
พนักงาน 

(3)   ผู�มีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือผู�ท่ีมีคะแนนการสอบข�อเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ4      
คิดเปXนน้ําหนัก ไม�น�อยกว�า 50%  แต�ไม�อยู�ในอันดับตามจํานวนอัตราท่ี PEA เปwดรับสมัครในตําแหน�งและเขตพ้ืนท่ี
การปฏิบัติงานนั้นๆ 

 
 
 

           5. การประกาศรายช่ือผู	ผ�านการสอบข	อเขียน และผ�านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และเอกสารต�างๆ เพ่ือเข	ารับการสอบสัมภาษณ� 

  6. เกณฑ	ในการพิจารณาผู!ผ(านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายช่ือสํารอง 
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  4. การสอบข	อเขียนและเกณฑ�ในการพิจารณาผู	ผ�านการสอบข	อเขียน (ต(อ) 
) 



 

  สว�างท่ัวทิศ สรางคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
 

 
 
 
 
   

    (1) PEA จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสํารองในวันท่ีกําหนด ทางเว็บไซต4   
ตามจํานวนท่ีเหมาะสม  โดยจะมีผลถึงวันท่ี PEA กําหนด หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารองจะไม�มีผลผูกพันใดๆ กับ PEA 
           (2) บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใช�ในกรณี  ดังนี้ 
         2.1) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
         2.2) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกไม�มารายงานตัวเข�าปฏิบัติงานในวันท่ีกําหนด 
         2.3)  ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกไม�สามารถเข�าปฏิบัติงานกับ PEA ตามท่ีกําหนดได� 
         2.4)  PEA มีความจําเปXนต�องทดแทนในอัตราต�างๆ 
         2.5) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกท่ีได�รับการจ�างเปXนพนักงานของ PEA ลาออก  
     
       

   (1) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือก ต�องสามารถเข�าปฏิบัติงานกับ PEA ได�ในวันท่ี PEA กําหนด 
      (2) PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให�ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน�วยงานใดๆ ตามท่ี 
PEA เห็นสมควร 
     (3) ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกต�องปฏิบัติงานในหน�วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามท่ี PEA จัดสรรให� เปXนเวลา 
ไม�น�อยกว�า 4 ป2 นับต้ังแต�วันบรรจุและแต�งต้ัง  จึงจะสามารถยื่นความประสงค4ขอย�ายหน�วยงานได� ท้ังนี้ ต�องอยู�ใน 
ดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาหน�วยงาน  และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA 
                   (4) ผู�ผ�านการคัดเลือกทุกตําแหน�ง จะต�องลงนามในหนังสือยินยอมรับเง่ือนไขสําหรับผู�ผ�านการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข�าปฏิบัติงานกับ PEA ซ่ึงประกอบด�วยเรื่องวันเข�าปฏิบัติงาน, การย�ายหน�วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, 
การตรวจสอบลายพิมพ4นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, 8 หรือ 43 
(กรณีเพศชาย)และการตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี) 
           (5) ผู�ผ�านการคัดเลือกเฉพาะตําแหน�งวิศวกร ทุกสาขา(ยกเว�นคอมพิวเตอร4) และสถาปนิก จะต�องลง
นามในหนังสือยินยอมรับเง่ือนไขการเลิกจ�างกรณีท่ีไม�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) และ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปfตยกรรมควบคุม (ก.ส.)มายื่นตามท่ี PEA กําหนด คือ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจาก
วันทดลองปฏิบัติงาน และครบกําหนดท่ี PEA อนุโลมให�ขยายระยะเวลาในการรอเอกสารใบอนุญาตแล�ว อีก 7 เดือน
นับจากวันครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน 
  

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. การประกาศรายช่ือผู!ผ(านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายช่ือสํารอง 

 8. เงื่อนไขของผู!ผ(านการสอบคัดเลือก ในการเข!าปฏิบัติงานกบั PEA 
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ข!อบังคับการไฟฟ'าส(วนภูมิภาค ว(าด!วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 
และท่ีแก!ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1-24) 

 

หมวดท่ี 1 (ข!อ 6) ผู!สมัครมีคุณสมบัติและไม(มีลักษณะต!องห!ามตามข!อบังคับ ดังต(อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป2บริบูรณ4 
 (3) เปXนผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเปXนประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4) เปXนผู�สามารถปฏิบัติงานให�แก�การไฟฟxาส�วนภูมิภาคได�เต็มเวลา 
ข. ลักษณะต!องห!ามอย(างหนึ่งอย(างใด 
(1) เปXนผู�ไร�ความสามารถ ผู�เสมือนไร�ความสามารถ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟfzนเฟ{อนไม�สมประกอบ หรือ เปXนโรคท่ี
อันตรายร�ายแรง ดังนี้ 

(1.1) วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ 
  (1.2) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเปXนท่ีรังเกียจแก�สังคม 
  (1.3) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
  (1.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (1.5) โรคติดต�อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด�นชัดหรือรุนแรง และเปXนอุปสรรคต�อการ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามท่ีการไฟฟxาส�วนภูมิภาคกําหนด 
(2) เปXนผู�อยู�ในระหว�างพักงาน พักราชการ หรือให�ออกจากราชการไว�ก�อน ตามกฎหมาย 
 (3) เปXนผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเปXนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (4) เปXนบุคคลล�มละลาย หรือเคยเปXนบุคคลล�มละลายทุจริต 
 (5) เปXนผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก ปลดออก หรือให�ออกจากงาน เพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 
 (6) เปXนผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�โทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือพ�นโทษแล�วเกินห�าป2 
 (7) เปXนผู�ปฏิบัติงานซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา สังกัดหน�วยงานอ่ืน หรือเปXนผู�มีตําแหน�งการเมืองท้ังโดย
การแต�งต้ังหรือเลือกต้ังตามกฎหมาย 
 (8) เปXนกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
 (9) เคยต�องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย4สินตกเปXนของแผ�นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย4สิน
เพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
 ความในข�อ 6 ก. (1) มิให�ใช�บังคับในกรณีมีความจําเปXนต�องจ�างผู�มีสัญชาติอ่ืนตามลักษณะงานของการไฟฟxา
ส�วนภูมิภาค ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการไฟฟxาส�วนภูมิภาค 
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