
 

 

 
 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 
จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) รวม 15 อัตรา 
                                                    ...................................   

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยฯ(สัญญาจ้าง 2 ปี) รวม 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ .- 

1. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
 1.1 ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)   จำนวน  6 อัตรา 
 1.2 ผู้ช่วยช่าง   จำนวน  2 อัตรา 
 1.3 ผู้ช่วยบัญช ี   จำนวน  2  อัตรา 
 1.4 ผู้ช่วยพัสดุ   จำนวน  2 อัตรา 
 1.5 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์   จำนวน  3 อัตรา 
 โดยปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 
(จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์) 

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร 
  ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีคุณวุฒิ ดังนี้.- 

ตำแหน่ง คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยช่าง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีผู ้สมัครไม่มีค ุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ยินยอมให้ใช้ค ุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง 

ผู้ช่วยบัญชี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญช ี
กรณีผู ้สมัครไม่มีค ุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ยินยอมให้ใช้ค ุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี 

ผู้ช่วยพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญช/ีพาณิชยการ/การจัดการโลจีสติกส์ 
กรณีผู ้สมัครไม่มีค ุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ยินยอมให้ใช้ค ุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและการธนาคาร/การจัดการ 
โลจีสติกส์ 

ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรณีผู ้สมัครไม่มีค ุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ยินยอมให้ใช้ค ุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/
บัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั ่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการ 
โลจีสติกส์/การจัดการสำนักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  * กรณีผู ้สมัครใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ในการสมัคร กฟภ. จะจ้างในคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690.-บาทเท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 
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3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  3.1 คุณสมบัติทั่วไป สำหรับผู้ช่วย(สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกตำแหน่ง 
    3.1.1  มีสัญชาติไทย 
    3.1.2  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 
    3.1.3  กรณีผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ 
สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) เท่านั้น 
    3.1.4  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามคุณสมบัติของผู้ช่วยตามระเบียบ กฟภ.ว่า
ด้วยการจ้างและการทำงานของผู้ช่วย พ.ศ. 2558  และสำเร็จการศึกษาแล้ว ในคุณวุฒิ สาขาวิชา ตามข้อ 2. 

   3.2 สำหรับผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    3.2.1  เพศชาย (ตาม พรบ.คุมครองแรงาน พ.ศ.๒๔๔๑ หมวด ๓ ว่าด้วยการใช้แรงงานหญิง 
มาตรา ๓๘  (วรรค ๒) ห้ามมิให้นายจ้างให้จ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานท่ีต้องทำบนนั่งร้านท่ีสูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป) 
    3.2.2  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกินส่วนสูง
ลบด้วย๑๐๐  ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
    3.2.3 สายตาปกติ ไม่บอดสี  โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือ
โรงพยาบาลเอกชน ผลการตรวจไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  มาแสดงในวันสอบ
ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น 
    3.2.4  สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ(เสื้อแขนสั้น) 
จะต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น  ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า  เช่น  โรคหัวใจ  
หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ ์เพิกถอนออกจากการสมัครหรือการจ้างเป็นผู้ช่วย(สัญญาจ้าง 2 ปี) 
โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ระบุว่าผู้สมัครมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี
โรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า  เช่น  โรคหัวใจ  ผลการตรวจมีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวัน
สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์ มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว
เท่านั้น 
    3.2.5  ไม่กลัวความสูง  สามารถปีนเสาและปฏิบัติงานบนท่ีสูง 8 เมตรขึ้นไปได้ 
    3.2.6  สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ 
    ทั้งนี้ ในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า) ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ ตามข้อ 3.2.3 และ 3.2.4 มาแสดง  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้า
ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว 

  3.3 สำหรับผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  กฟภ.จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกจาก .- 
    - บุคคลภายนอก  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 
    - ผู้ช่วย(สัญญาจ้าง 1 ปี) และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าที่ปัจจุบัน
ปฏิบัติงานภายในสังกัด กฟฉ.3 ซึ ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที ่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ 3.1  โดยยกเว้นคุณสมบัติเร่ืองอายุ   
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4. เอกสารประกอบการสมัคร (อัปโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์) 
  4.1  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ทีร่ะบุวันสำเร็จการศึกษา  
  4.2  สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กรณีผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาท่ีระบุวันสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น) 
  4.3  รูปถ่ายสีในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (งดเว้น 
รูปถ่ายที่สวมเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องแบบชุดครุย) 
  4.4  สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว (โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ 
สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 ฉบับ 
  4.5  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า/ช่ือตัว/นามสกุลของตนเอง)  

5. กำหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

รับสมัคร 15-18 กันยายน 2563 รับสมัครทาง https://www.pea.co.th/ne3 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
และสถานที่สอบข้อเขียน 

23 กันยายน 2563 อาคาร LED 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

และ https://www.pea.co.th/ne3 

สอบข้อเขียน 4 ตุลาคม 2563 จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิสอบ
ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื ่อผ ู ้ผ ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียน และผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ และ
สอบสัมภาษณ์ 

9 ตุลาคม 2563 อาคาร LED 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

และ https://www.pea.co.th/ne3 

สอบภาคปฏ ิบ ั ติ ละสอบส ั มภาษณ์
(ตำแหน่ง ผู ้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้า) และผู้ช่วยช่าง จะมีการทดสอบ
สมรรถนะร่างกายด้วย) 

19-21 ตุลาคม 2563 จะแจ้งให ้ทราบในประกาศรายชื ่อผ ู ้ม ีส ิทธิ สอบ
ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการสอบคัดเลือก
และบัญชีสำรอง 

13 พฤศจิกายน 2563 อาคาร LED 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 

และ https://www.pea.co.th/ne3 

  * ในวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (19-21 ตุลาคม 2563) ให้ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า) และผู้ช่วยช่าง จัดเตรียมเสื้อยืด กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ เพื่อทดสอบสมรรถนะร่างกายด้วย 
  ** ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา   
เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วย (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในคร้ังนี้  โดยมีอำนาจหน้าที่ใน
การปรับเปลี่ยนกำหนดการ/การดำเนินการคัดเลือก/กิจกรรม/ปฏิทินได้ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเพ่ือความเหมาะสมต่อไป 

6. การรับสมัคร  
  6.1  ผู ้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร   
พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน  และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์  หากยืนยัน
การส่งใบสมัครแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
  6.2  ผู ้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบ 
การสมัครต่างๆตามที่ กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 15 - 18 กันยายน 2563  
  6.3   กฟภ. กำหนดให้ผู้เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ตามวันเวลาที่ กฟภ. กำหนด 
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7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง  วันเวลาและสถานที่เพื ่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับ  กฟภ. หากผู้ผ่านการคัดเลือก 
ไม่สามารถมารายงานตัวในวันเวลาและสถานที่ตามประกาศฯดังกล่าวได้ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
  ทั้งนี้  บัญชีรายชื่ออันดับสำรองดังกล่าว  จะมีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น  และหลังจากนั้น 
บัญชีรายช่ือสำรองดงักล่าวจะไม่มีผลผูกพันกับ กฟภ. ต่อไปแต่อย่างใด 

8. เงื่อนไขในการเป็นผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 
  8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นผู้ช่วย(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ทำหน้าที่แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ประจำการไฟฟ้า ชั้น 1, 2 และ 3 และปฏิบัติงานในสำนักงานการไฟฟ้า ชั้น 1, 2 และ 3 และการไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ตามที ่กฟภ. เห็นสมควร 

9. เงื่อนไขในการเป็นผู้ช่วย กฟภ. (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทุกตำแหน่ง 
  9.1  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หรือ
ตามที่ กฟภ. กำหนด 
  9.2  กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ กฟภ. 
เห็นสมควร  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง กฟภ. 
  9.3  หาก กฟภ. ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอม หรือไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ในการสมัครหรือการคัดเลือก  กฟภ. จะเพิกถอนผู้นั้นออกจากการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก/การจ้าง และจะดำเนินการ
ทางคดีตามกฎหมายต่อไป 
  ทั้งนี้ กฟภ. ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อย่างเป็นระบบด้วย 
ความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงิน 
เพ่ือฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 
 

                              ประกาศ ณ วันท่ี  14  กันยายน   พ.ศ.   2563 
 
                                                                    
                                                                   
                                                                 
 (นายณัฐวรรธน์  อัครรุ่งเรืองกุล) 

ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสมีา 


