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ประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือก 

และบัญชีรายชื่อส ารอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก  
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบตัิการระบบไฟฟ้า), ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน),  

ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพวิเตอร์,  ผู้ช่วยพัสดุ, ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ประจ าปี 2562 
 

 

  ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ได้มีประกาศ  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ   การ
สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ,   ผู้ช่วยช่าง  
(ส านักงาน),     ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,     ผู้ช่วยพัสดุ,    ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)  ประจ าปี 2562  สังกัด 
การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 จ านวน 31 อัตรา  โดย PEA  ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 นั้น 
  บัดนี้  PEA ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง  การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 

PEA  ก าหนดให้เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้ารายงานตัว
ในวันศุกร์ที่  13 กันยายน 2562  ณ  ห้องประชุม ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (ก2) ชั้น 2 ห้อง 211 (อาคาร SCADA) 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 

     2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องทราบ วัน  เวลา  สถานที่ในการรายงานตัว และจะต้องรายงาน
ตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัวที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1  และต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
     2.2  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันรายงานตัว 
    2.2.1 บัตรประจ าตัวเข้าสอบที่  PEA  ออกให้ ณ วันรับสมัคร   
                     2.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ   บัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่
หมดอายุ 

 

         
3.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือตามที่ PEA 

ก าหนด 
3.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ PEA 

เห็นสมควร 
3.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให้      เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันจ้าง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA 
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2. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

1. รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

 

3. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าปฏิบัติงานกับ PEA 
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3.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกต าแหน่ง จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขส าหรับผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, 
การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร  สด.3, สด.8 หรือ 
สด.43 (กรณีเพศชาย)  

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติอาชญากร 
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการท างานของลูกจ้าง พ.ศ.2558 
มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้างเป็นผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า),   ผู้ช่วยช่าง  (ส านักงาน),     
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยพัสดุ, ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) 

3.5 ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ PEA ก าหนด ขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกบัญชีรายชื่อส ารองของต าแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ในล าดับถัดไปขึ้นมาทดแทน 

3.6 หาก PEA ตรวจพบข้อมูลหรือการกระท าผิดอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริตในการ
สอบ  PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ PEA  ได้อีกต่อไป 
และจะด าเนินการยกเลิกการจ้าง    เพ่ือให้พ้นสภาพจากสถานะภาพการเป็น   ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) , 
ผู้ช่วยช่าง  (ส านักงาน),   ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยพัสดุ, ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) โดยทันที และจะถูก
ด าเนินคดีตามกฏหมาย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

         
4.1 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาใช้ในกรณี ดังนี้ 
 - ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
 - ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด 
 - ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ตามพ้ืนที่ที่ PEA ก าหนดได้ 
 - PEA มีความจ าเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ  
ทั้งนี้ ก าหนดให้บัญชีรายชื่อส ารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อส ารองจะไม่มีผล

ผูกพันใดๆ กับ PEA 
  PEA  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ PEA อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพ่ือฝากเข้า
ปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

        
 
 
                               

                        
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   9  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

  
 (นายสรวุฒิ  บุญประสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองอ านวยการ 

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 4. บัญชีรายช่ือส ารอง 

3. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าปฏิบัติงานกับ PEA (ต่อ) 














