
 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 

ประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบข้อเขียน  

และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ  
เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจ าปี 2562 

 
 

  ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ได้มีประกาศ  ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ
สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ  การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ลูกจ้างสัญญาจ้างคราว
ละ 2 ปี  ประจ าปี 2562 สังกัด การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 จ านวน 31 อัตรา  โดยได้ด าเนินการสอบข้อเขียนไป
แล้ว  เมื่อวันอาทิตย์ที่  21 กรกฎาคม 2562 นั้น 
  บัดนี้  PEA ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ   ตามจ านวนที่เหมาะสมและอัตราที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

 
PEA  ก าหนดให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการ

สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติตาม วัน เวลา และสถานที่
สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้ 
 
 
 

 2.1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ มีหน้าที่จะต้องทราบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และจะต้อง
เข้าสอบตามวัน  เวลา  และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ตามประกาศ PEA ฉบับนี้ 

2.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย    (ยกเว้น ต าแหน่ง 
ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) เฉพาะสอบภาคปฏิบัติ  วิ่ง  1,000 เมตร  และสอบปีนเสา  ให้แต่งกายตามความ
เหมาะสมกับการสอบภาคปฏิบัติ)  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่
อนุญาตในการเข้าห้องสอบได ้
            2.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  จะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ   
                    2.3.1  บัตรประจ าตัวเข้าสอบที่  PEA  ออกให้ ณ วันรับสมัคร   
                     2.3.2  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ   บัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่
หมดอายุ 
                      2.3.3  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และสอบ
ภาคปฏิบัติ  โดยใบรับรองแพทย์ต้องระบุผลการตรวจโรค ดังนี้ 
          - ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง 
               - ส าหรับต าแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ใบรับรองแพทย์ฯ  เพ่ิมเติมผลการ
ตรวจ  สายตาปกติ  ไม่บอดสี  และไมเ่ป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า 
                 หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  PEA ขอสงวนสิทธิ์การจ้างเป็นลูกจ้าง 
PEA 
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2. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 
 

1. รายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ 
   เพื่อเขา้รับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 
 

 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 
 
 

2.4 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 
นาที หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้  PEA  อาจพิจารณาไม่ให้สอบสัมภาษณ์และสอบ
ภาคปฏิบัติ 

2.5 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ต้องเข้ารับการสอบฯ กับกรรมการสอบสัมภาษณ์และ
กรรมการสอบภาคปฏิบัติ ตามท่ี PEA ก าหนดไว้เท่านั้น 

2.6 เมื่อสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ออก
จากสถานที่สอบ โดยทันที ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  

ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ หรือยุติการ
สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติส าหรับบุคคลนั้น กรณีตรวจพบผู้ใดมีข้อพิรุธหรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริต
ในการสอบ  PEA  สามารถด าเนินการให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้ง
จนได้ข้อยุติ  หากผู้ที่  PEA  แจ้งให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ  PEA จะ
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA 

 

         
3.1 PEA จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง ไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2562 

ทางเว็บไซต์  ตามจ านวนที่เหมาะสม 
3.2 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 
 

         
4.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือตามที่ PEA 

ก าหนด 
4.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ PEA 

เห็นสมควร 
4.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให้      เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันจ้าง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA 

 
 
 
 
 
 

 3. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 

2 
2. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)  
 

 

 4. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าปฏิบัติงานกับ PEA 



 

  สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชวีิตทั่วไทย 
 

 
 

 

    ทั้งนี้ PEA ด าเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้าง PEA อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพ่ือฝากเข้า
ปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

        
 
 
                               

                        
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

  
 (นายสรวุฒิ  บุญประสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองอ านวยการ 

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3 















สอบสมัภาษณ์ สอบภาคปฏบิตัิ วนั เวลา เวลา สถานที่

1 ก.2 ปวช. ลูกจา้งชา่ง (ปฏบิติัการระบบไฟฟา้) ภายนอก 26 42
ลชง.(ปฟ)

วิง่ 1,000 ม.
19 สิงหาคม 2562 08:00 น.

สนามชลบรีุ สเตเดียม 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบรีุ

ลชง.(ปฟ)
ทดสอบปนีเสา

19 สิงหาคม 2562 09:00 น.
สนามทดสอบปนีเสา บริเวณด้านหลัง
ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเขต 2 

(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรีุ

ลชง.(ปฟ)
(ล าดับที ่1 - 21)

19 สิงหาคม 2562
10:00 น. 

(ล าดับที ่1 - 8)
13:00 น.

(ล าดับที ่9 - 21)
หอ้งประชมุ Conference ฝปบ.(ก2)
ชัน้ 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)

ลชง.(ปฟ)
(ล าดับที ่22 - 42)

20 สิงหาคม 2562
08:00 น. 

(ล าดับที ่22 - 34)
13:00 น.

(ล าดับที ่34 - 42)
หอ้งประชมุ Conference ฝปบ.(ก2)
ชัน้ 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)

2 ก.2 ปวช. ลูกจา้งชา่ง (ส านกังาน) ภายนอก 1 5
ลชง.(สนง)

(ล าดับที ่1 - 5)
20 สิงหาคม 2562 14:00 น.

หอ้งประชมุ Conference ฝปบ.(ก2)
ชัน้ 1 หอ้ง 102 (อาคาร SCADA)

ลชง.(สนง)
ทดสอบทกัษะ
คอมพวิเตอร์

20 สิงหาคม 2562 08:00 น.

หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์  
อาคาร 4 ชัน้ 2 

 ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเขต 2 
(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรีุ

3 ก.2 ปวช. ลูกจา้งพสัดุ ภายนอก 2 9
ลพด.

(ล าดับที ่1 - 9)
20 สิงหาคม 2562 08:00 น. หอ้งประชมุ ฝบพ.(ก2) อาคาร 4 ชัน้ 2 

ลพด.
ทดสอบทกัษะ
คอมพวิเตอร์

20 สิงหาคม 2562 13:00 น.

หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์  
อาคาร 4 ชัน้ 2 

 ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเขต 2 
(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรีุ

สอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏบิตัิ

จ านวนผู้ผ่านการสอบขอ้เขยีนการสอบคัดเลอืกบคุคลภายนอกเพ่ือเขา้ปฏบิตังิานในต าแหน่ง ลกูจา้ง (สญัญาจา้งคราวละ 2 ป)ี ประจ าป ี2562 
การสอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏบิตั ิระหว่างวันที่ 19 - 20 สงิหาคม 2562

ที่
เขตพ้ืนที่

การ
ปฏบิตังิาน

คุณวฒิุ ต าแหน่ง
ประเภท

การสรรหา

อัตรา
ทีร่บั
สมคัร

 
ผู้เขา้รบัการ

สอบสมัภาษณ์ 
(คน)

หน้าที่ 1 จาก 2



สอบสมัภาษณ์ สอบภาคปฏบิตัิ วนั เวลา เวลา สถานที่

สอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏบิตัิ

จ านวนผู้ผ่านการสอบขอ้เขยีนการสอบคัดเลอืกบคุคลภายนอกเพ่ือเขา้ปฏบิตังิานในต าแหน่ง ลกูจา้ง (สญัญาจา้งคราวละ 2 ป)ี ประจ าป ี2562 
การสอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏบิตั ิระหว่างวันที่ 19 - 20 สงิหาคม 2562

ที่
เขตพ้ืนที่

การ
ปฏบิตังิาน

คุณวฒิุ ต าแหน่ง
ประเภท

การสรรหา

อัตรา
ทีร่บั
สมคัร

 
ผู้เขา้รบัการ

สอบสมัภาษณ์ 
(คน)

4 ก.2 ปวช. ลูกจา้งบนัทกึขอ้มลูคอมพวิเตอร์ ภายนอก 1 5
ลบค.

(ล าดับที ่1 - 5)
20 สิงหาคม 2562 13:00 น. หอ้งประชมุ ฝบพ.(ก2) อาคาร 4 ชัน้ 2 

ลบค.
ทดสอบทกัษะ
คอมพวิเตอร์

20 สิงหาคม 2562 08:00 น.

หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์  
อาคาร 4 ชัน้ 2 

 ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเขต 2 
(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรีุ

5 ก.2 ปวช. ลูกจา้งบญัช ี(PEA Shop) ภายนอก 1 5
ลบช.(PEA Shop)
(ล าดับที ่1 - 5)

20 สิงหาคม 2562 14:00 น. หอ้งประชมุ ฝบพ.(ก2) อาคาร 4 ชัน้ 2 

ลบช.(PEA Shop)
ทดสอบทกัษะ
คอมพวิเตอร์

20 สิงหาคม 2562 08:00 น.

หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์  
อาคาร 4 ชัน้ 2 

 ส านกังานการไฟฟา้ส่วนภมูภิาคเขต 2 
(ภาคกลาง) จงัหวดัชลบรีุ

รวมสรรหา
ภายนอก 

ก.2
31 66

หน้าที่ 2 จาก 2


