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 การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟา ภาค 3 มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอก  ลูกจางสัญญาจางคราวละ 1 ป  และกลุมผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางบริการงานดานระบบไฟฟา 
เพื่อเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน  การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟาเขต 3 
(นครปฐม) ภาค 3  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 

 ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศน้ี โดยแยกเปน  การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟา 
เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟาเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 

 
   
 2.1 ประเภท บุคคลภายนอก 
        2.1.1 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 
     2.1.2 ผูสมัครตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป บริบูรณ และมีอายุไมเกิน  30  ปบริบูรณ  ณ วันที่ย่ืน 
ใบสมัคร 
      2.1.3 ผูสมัครเพศชาย ตองพนภาระการเกณฑทหารมาแลว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ 
สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เทาน้ัน 
      2.1.4 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่
ระบุในเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
      2.1.5 สําเร็จการศึกษาแลวในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุสําเร็จการศึกษา 
ในระเบียนแสดงผลการศึกษา) 
      2.1.6 ไมอนุญาตใหพนักงาน PEA หรืออดีตพนักงาน และลูกจาง PEA ที่พนสภาพเน่ืองจาก 
ถูกลงโทษทางวินัยสมัครสอบ 

 2.2 ประเภท ลูกจางสัญญาจางคราวละ 1 ป และกลุมผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางบริการงานดานระบบ
ไฟฟา         
  2.2.1 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย 
     2.2.2 ผูสมัครสถานะปจจุบันตองเปน ลูกจางสัญญาจางคราวละ 1 ป หรือ 
  2.2.3 ผูสมัครสถานะปจจุบันตองเปน ผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางเหมาบริการงานดานระบบไฟฟา 
ในสังกัด  การไฟฟาเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟาเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 
ท่ีมีอายุงานไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
 

1. ขอมูลเก่ียวกับตําแหนงงาน / คุณสมบัติท่ัวไป / คุณวุฒิ – สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง / 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
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  2.2.4 คุณสมบัติเรื่องอายุ (ไม่จ ากัดอายุ แต่ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
  2.2.5 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารมาแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ 
สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เท่านั้น 
  2.2.6 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่ง ตามที่
ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  2.2.7 ส่าเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุส่าเร็จการศึกษา  
ในระเบียนแสดงผลการศึกษา) 
      2.2.8 ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA หรืออดีตพนักงาน และลูกจ้าง PEA ที่พ้นสภาพเนื่องจาก 
ถูกลงโทษทางวินัยสมัครสอบ 

  

     3.1 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในต่าแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ก่าหนด สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ QR Code หรือ URL ด้านล่าง 

 

 

 

https://bit.ly/2tUjUpj  
                หรือ https://www.dropbox.com/s/sl9b2jealfif6pr/application_form.pdf?dl=0 

 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วน่ามาส่งด้วยตนเองที่ส่านักงาน  
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 (หน่วยงานที่
ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก) ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  
     3.2 ผู้สมัครต้องศึกษาและท่าความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะ
ด่าเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้ันตอน  และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร  
(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 
  
     4.1 ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้เพียงต่าแหน่งเดียวเท่าน้ัน เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
     4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ
รับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครให้ข้อมูลเปน็เท็จและไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารในการสมัครงานทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลัง 
และพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็น
โมฆะ ทั้งนี้ PEA ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิในภายหลังได้ทุกข้ันตอน และจะด่าเนินการยกเลิกการจ้าง เพื่อให้พ้น
สภาพจากสถานะเป็นลูกจ้าง PEA โดยทันที และจะถูกด่าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถเรยีกรอ้ง
สิทธิใดๆ จาก PEA ทั้งสิ้น 

3. วิธีการรับสมัคร 

4. เง่ือนไขการสมัครสอบ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ) 

https://www.dropbox.com/s/sl9b2jealfif6pr/application_form.pdf?dl=0
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     4.3 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้าง PEA หากพบประวัติการกระท่าความผิดและ PEA พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
เป็นลูกจ้าง PEA จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 
  
 
     PEA จะประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563        
โดยสถานที่สอบคัดเลือกจะอยู่ภายในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของส่านักงาน  การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,   
การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 
     ทั้งนี้ หาก PEA มีปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่อาจท่าให้ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่สอบหรือ
จัดสอบ PEA จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป 
 
 
     สอบวันอาทิตย์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2563  ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยแยกเป็น  
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 
 
 
     PEA จะประกาศรายช่ือผู้ผา่นการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสมัภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ไม่เกิน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563   
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้    โดยแยกเป็น  การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 2 
(ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ตามพื้นที่ที่ผู้สมัครได้สมัครไว้ ทั้งนี้ หากไม่เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ถือว่าสละสิทธ์ 
 
 
     PEA จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA และประกาศบัญชีรายช่ือ
ส่ารอง ไม่เกินวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยแยกเป็น  การไฟฟ้าเขต 1 
(อยุธยา) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3,  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3  ตามพื้นที่ที่ผู้สมัครได้สมัครไว้ 
ตามจ่านวนที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
    8.1 ประกาศบัญชีรายช่ือส่ารองจะน่ามาใช้ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธ์ิ หรือไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานกับ PEA ตามที่ก่าหนดได้ หรือหาก PEA มีความจ่าเป็นต้องทดแทนในอัตราต่าง ๆ ในปี 2563 สามารถใช้
บัญชีรายช่ือส่ารองได้ ทั้งนี้ บัญชีรายช่ือส่ารองจะมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หลังจากนั้นจะไม่มีผลผูกพันใดๆ 
กับ PEA 
    8.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA  ได้ในวันที่  1 เมษายน 2563  
เป็นต้นไป หรือตามที่ PEA ก่าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
    8.3 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธ์ิ  หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก่าหนด  PEA
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกบัญชีรายช่ือส่ารองของต่าแหน่งที่มีการสละสิทธ์ิในพื้นที่นั้นๆ ในล่าดับถัดไปข้ึนมาทดแทน 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 

8. เง่ือนไขการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

5. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานท่ีสอบ 
 

6. วันและเวลาในการสอบข้อเขียน 
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