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ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
เร่ืองประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

และบัญชีรายช่ือส ารอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก  
ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี  

และกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
  ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจ าปี 2563 

 
 

  ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีประกาศ  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจ าปี  2563 โดยได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบ
ภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่2 – 3 มีนาคม 2563 นั้น 
  บัดนี้ PEA ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

PEA ก าหนดให้ผู้เฉพาะผ่านการสอบคัดเลือก (ยกเว้นบัญชีรายชื่อส ารอง) ที่มีรายชื่อและสถานที่ปฏิบัติงาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  เข้ารายงานตัว ในวันอังคารที่  24 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4  
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี  เวลา 08.30 น. 
 
 
 

     2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องทราบ วัน  เวลา  สถานที่ในการรายงานตัว และจะต้องรายงาน
ตัวตามวัน เวลา และสถานทีร่ายงานตัวที่ก าหนดไว้ตามประกาศ PEA ฉบับนี้ และต้องแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย  
       2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องแสดง  จะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันรายงานตัว 
            2.2.1  บัตรประจ าตัวเข้าสอบที่ PEA ออกให้ ณ วันรับสมัคร 
           2.2.2  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 

 
 
 

     3.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในวันที่ 1 เมษายน 2563 หรือตามท่ี PEA ก าหนด 
     3.2 PEA  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ PEA 
เห็นสมควร 
     3.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA  
     3.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานกับ PEA ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การ
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 
(กรณีเพศชาย)  
 
 
 

เลขที ่ 928  

2. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

1. รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
 

 
0 

3. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
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     3.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับอัตราค่าจ้างรายเดือนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย
ได้รับอัตราเงินเดือนตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน 
พ.ศ.2560 
     3.6 ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์  หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด PEA ขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกบัญชีรายชื่อส ารองของต าแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ในล าดับถัดไปขึ้นมาทดแทน 
     3.7 หาก  PEA   ตรวจพบข้อมูลหรือการกระท าผิดอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริตใน
การสอบ  PEA  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงาน
กับ PEA ได้อีกต่อไป   และจะด าเนินการยกเลิกการจ้างเพ่ือให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นลูกจ้าง PEA โดยทันที และจะ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 

     4.1 ผู้มีรายชื่อในบัญชีส ารอง คือ ผู้ที่ไม่อยู่ในอันดับตามจ านวนอัตราที่ PEA เปิดรับสมัครในต าแหน่งและ
พ้ืนที่การปฏิบัติงานนั้นๆ 
      4.2 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาใช้ในกรณี ดังนี้ 

 4.2.1  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
 4.2.2  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด 
 4.2.3  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ตามพ้ืนที่ที่ PEA ก าหนดได้ 
 4.2.4  PEA มีความจ าเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ  
 ทั้งนี้ ก าหนดให้บัญชีรายชื่อส ารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อส ารองจะไม่มี

ผลผูกพันใดๆ กับ PEA 
   PEA ด าเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้าง PEA อย่างเป็นระบบ   ด้วยความโปร่งใส   ยุติธรรม 

เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพ่ือฝากเข้า
ปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 

   
 
 
   

    
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
(นายวิเชียร  ปัญญาวานิชกุล) 

ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2 

3. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ต่อ) 
 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 
 

 












