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ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) 
เรื่อง การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลภายนอก 

และลูกจา้งสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัตงิานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน          
ด้านระบบไฟฟ้า ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เพ่ือเขา้ปฏิบัติงานกบั                        

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2563 (ฉบบัแก้ไข)        
 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
จากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า เ พ่ือเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ)           
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

1.1. ต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี จ านวน 11 อัตรา 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

 (อัตรา) 
1) แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 1 

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   1 

3) แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 1 

4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  1 

5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 

7) แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 

8) แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 

9) แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 1 

10) แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพรานกระต่าย                  
จังหวัดก าแพงเพชร 

1 

11) แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  1 

 

 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
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1.2.  ต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จ านวน 1 อัตรา 
( คุณวุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีทุกสาขา สามารถสมัครต าแหน่งนี้ได้ ) 
 

 สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

 (อัตรา) 
1) แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (PEA Shop)  1 

 

 

1.3. ต าแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 อัตรา 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

 (อัตรา) 
1) ประจ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  1 

2) ประจ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 

3) ประจ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 1 

4) ประจ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 1 

5) ประจ า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 1 

 

1.4. ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จ านวน 20 อัตรา 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน 

 (อัตรา) 
1) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 5 

2) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 

3) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 3 

4) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 1 

5) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 4 

6) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 1 

7) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร 

1 

8) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2 

9) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2 
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1.5. ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง จ านวน 16 อัตรา 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวน 
 (อัตรา) 

1) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอคลองลาน           
จังหวัดก าแพงเพชร   

1 

2) แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร   1 
3) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

1 

4) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 
5) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 
6) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 1 
7) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 1 
8) แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน   1 
9) แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร   1 
10) แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 
11) แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 1 
12) แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 1 
13) แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอคลองขลุง               
จังหวัดก าแพงเพชร 

1 

14) แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน   1 
15) แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 1 
16) แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน  1 

 
 

 
 

 

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
วิธีการจ้างและการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. 2558  ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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  2.2   ผู้สมัครต้องมีอายุ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ผู้สมัคร อายุ 

1 บุคคลภายนอก 
ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 

ในวันยื่นใบสมัคร 

 
2 

 

ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน     
ด้านระบบไฟฟ้า (ปัจจุบันปฏิบัติงานภายในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่         
31 ธันวาคม 2561 : เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560) 
 
*ยกเว้น ต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) อายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2559) 
 
 

ยกเว้นคุณสมบัติ 
เรื่องอายุ 

 

 

 

  2.3 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (ถือวันที่ส าเร็จ   
การศึกษาตามท่ีระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 

2.4 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน  สด.8 หรือ สด .43 หรือ                    
สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) เท่านั้น 

2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 
 
1 

 
ผู้ช่วยช่าง 

 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ ไฟฟ้าก าลัง หรือ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   - สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ 
เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏ  
ให้เห็น ไมม่ีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติด
ให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นโรค
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก  
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA 
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ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 
 
2 

 
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง หรือ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพศชาย สายตาปกติ ไม่บอดสี  โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล
หรือเอกชนมาแสดง  ในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น 
- ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน    
85 กิโลกรัม 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ 
เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏ  
ให้เห็น ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง 
PEA  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะท าการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2) 
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาท างานบนที่สูงตั้งแต่ 8  เมตร ขึ้นไป 
- สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ ได ้
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล 
 

 
3 

 
ผู้ช่วยบัญช ี

(PEA Shop) 

 
 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และปริญญาตรี ทุกสาขา  
- มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ (Service Mind) 
- เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 ซม. น้ าหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 
- เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 ซม. น้ าหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ 
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ       
นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA   
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ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 
 
4 

 
ผู้ช่วยบัญช ี

 
 

- ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ 
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ       
นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA  
 
 
 
 

 
5 

 

 
ผู้ช่วยบันทึก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 

- ส า เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี /            
การเลขานุการ / พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ 
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารัง เกียจ       
นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA 
 

 

2.6 กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงกับสายงานของต าแหน่งในการสมัครเท่านั้น ยกเว้นต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี 
(PEA Shop) สามารถใช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัครได้ ดังต่อไปนี้   

 

ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ  สาขาวิชา 

1 ผู้ช่วยช่าง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

 
สาขาวิชาไฟฟ้า/ ไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
 

2 
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

3 
ผู้ช่วยบันทึก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาการบัญชี/ การเลขานุการ /  
พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 ผู้ช่วยบัญช ี สาขาวิชาการบัญชี/ คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี 

5 

 

ผู้ช่วยบัญชี  
(PEA Shop) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และปริญญาตรี 

ทุกสาขา 
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โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะจ้างในอัตราค่าจ้างและ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท) เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 

2.7 ไม่อนุญาตให้บุคคล ดังต่อต่อไปนี้ สมัครสอบ 
2.7.1) ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาจ้าง 2 ปี ปัจจุบัน 
2.7.2) อดีตพนักงาน/ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือ   

ปลดออก หรือไล่ออก 
2.7.3) ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกกรณี (พนักงาน/

ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งอดีตและปัจจุบัน หรือบุคคลภายนอก) 

กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่          
055-320119 หรือ 055-320097 ต่อ 10970-72 ในวันและเวลาราชการ 

 

 
 
 
3.1 สมัครคัดเลือกออนไลน์  เข้าเป็นลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)          

จังหวัดพิษณุโลก สแกนผ่าน QR Code หรือ http://recruit.pean2.com/  
 

 
 

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม       
ความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบ โดยต้องมีประเภทไฟล์เป็น pdf.        
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 250 KB) 

3.2 รูปถ่ายสีเป็นทางการ ขนาด 2 นิ้ว  ในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป  

3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า (ท่ียังไม่หมดอายุ)  จ านวน 1 ฉบับ 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 
3.5 ส าเนาใบประกาศนียบัตร (กรณีผู้ที่ เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น )         
จ านวน 1 ฉบับ 

3. เอกสารประกอบการยื่นหลักฐานใบสมัคร 

http://recruit.pean2.com/
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3.6 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันส าเร็จ

การศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
3.7 ส าเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่ หลักฐาน   

สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1 ฉบับ 
3.8 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อค าน าหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน    

ค าน าหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ) 
3.9 ส าเนาใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับผู้สมัครต าแหน่งผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) 
3.10 หนังสือยินยอมลดวุฒิ โดยใช้วุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผู้สมัครใช้คุณวุฒิ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัคร (แนบท้ายประกาศ) 
3.11  กรณีผู้สมัครในต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัคร ให้มีหนังสือยินยอม

ลดวุฒิ โดยใช้วุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (แนบท้ายประกาศ) 
3.12 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทผู้รับจ้างงานบริการงานด้านระบบไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้า      

ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า) สามารถโหลดไฟล์ที่เว็บไซตแ์ละแนบเอกสารในขั้นตอน
การสมัครให้ครบถ้วน 

ทัง้นี้ ในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับที่เป็นส าเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อก ากับและรับรองส าเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย ด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น ก่อนอัพโหลดไฟล์แนบในเว็บไซต์ 

 

 
 
 

 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครในเว็บไซด์ สมัครออนไลน์ ในต าแหน่งและเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่างๆ พร้อม
อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามประเภท และรูปแบบที่ PEA ก าหนด ระหว่างวันที่ 8–12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
(ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ http://recruit.pean2.com/  

 เมื่อสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทั้งหมดจากเว็บไชต์ 
และน ามายื่นด้วยตนเอง ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ตึก 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ  ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000 โทรศัพท์ 055-320119 หรือ 055-320097 ต่อ 10970-72 ภายในวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                            
( เวลา 09.00-16.00 น. )  โดยสวมหน้ากากอนามัย และแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัคร โดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจ
ร่างกาย (วัดส่วนสูง/ชั่งน้ าหนัก/ รอยสัก) ส าหรับผู้สมัครต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

 
 

 

4. ระยะเวลารับสมัคร 

http://recruit.pean2.com/
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563         
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก และ     
การไฟฟ้าฯ ในสังกัด หรือที่เว็บไซต ์http://recruit.pean2.com และสอบในวันที ่1 สิงหาคม 2563 

 

 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง วันที่ เวลา 

1 ผู้ช่วยช่าง  

1 สิงหาคม 2563 

ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ให้มารายงานตัวก่อนในช่วง

ระยะเวลา 07.00 น. – 09.00 น.

เริ่มสอบเวลา  

09.30 – 11.30 น. 

การแต่งกาย เสื้อคอกลมสีขาว    

ไม่มลีวดลาย กางเกงวอร์มสีด า       

สกีรมท่า สวมหน้ากากอนามัย 

 

2 ผู้ช่วยช่าง 
(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

3 ผู้ช่วยบัญช ี

4 ผู้ช่วยบัญชี  
(PEA Shop) 

5 ผู้ช่วยบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 
 

7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา      
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้า) และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกันทุกหัวข้อวิชา      
ไม่น้อยกว่า 50% เรียงจากสูงสุดลงมาตามล าดับ และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ ทั้งนี้ จะประกาศ
จ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า) และสอบสัมภาษณ์ ตามจ านวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 

7.2 หาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบพบข้อมูล หรือ   
การกระท าอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดพิษณุโลก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษค าตอบ หรือพิจารณาให้ผู้นั้นสอบใหม่เป็นการ
เฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ใดทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้เข้ารับ

  5. การประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลาและ สถานที่สอบ 

7. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

6. วันและเวลาในการสอบข้อเขียน 
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การสอบใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะถือว่าผู้นั้น 
สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 
8.1 โครงสร้างคะแนนในการสอบคัดเลือก มีดังนี้ 

8.1.1 ต าแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยบัญชี, ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop), ผู้ช่วยบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

คะแนนสอบข้อเขียน 
(น้ าหนัก) 

คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
(น้ าหนัก) 

คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 

70% 30% 
คะแนนสอบข้อเขียน (น้ าหนัก 70%) 

+ 
คะแนนสอบสัมภาษณ์ (น้ าหนัก 30%) 

8.1.2 ต าแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

คะแนน 
สอบข้อเขียน 

(น้ าหนัก) 

คะแนน 
ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ 

(น้ าหนัก) 

คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ 

(น้ าหนัก) 

คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก 
(100%) 

70% 18% 12% 

คะแนนสอบข้อเขียน (น้ าหนัก 70%) 
+ 

คะแนนทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (น้ าหนัก 18%) 
+ 

คะแนนสอบสัมภาษณ์ (น้ าหนัก 12%) 
 

8.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะ        
ปีนเสาไฟ (ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นน้ าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% และเมื่อเรียงล าดับคะแนนแล้ว อยู่ในอันดับตามจ านวนอัตราที่เปิดรับสมัครตามประกาศนี้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบทักษะปีนเสาไฟ (ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า)), คะแนนสอบสัมภาษณ์ เป็นส าคัญ ในการจัดล าดับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้มีรายชื่อในบัญชีส ารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะปีน   
เสาไฟ (ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นน้ าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจ านวนที่เปิดรับสมัครตามประกาศนี้  

8.4 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาใช้กรณี ดังนี้ 
8.4.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 
8.4.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด 

8. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 
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สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย 

 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน 
(Job Information) 

 
 

ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ป)ี 

      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่าง 

      ต าแหน่ง  ผูช้่วยช่าง (ปฏบิัติการระบบไฟฟ้า) 

      ต าแหน่ง  ผู้ช่วยบัญช ี 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)  

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยบันทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์  



สวา่งทัว่ทิศ สร้างคุณภาพชีวติทัว่ไทย      13 

 

 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 

 

 
แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช้ัน 1, 2, 3 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1.   รับผิดชอบในงานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 

1.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 
1.2 Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS 

 
 
 

 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1. รับผิดชอบในงานบริการรับค าร้อง 

1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับค าร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 ก าหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึ งการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการช าระเงิน      

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานค าร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

 
 

1.7  
2. รับผิดชอบในงานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 

2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 

 
  
 
 
 
 
 

แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 

 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
      1. รับผิดชอบในงานจดัท าฐานข้อมูลสนิทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 
  1.1 การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุง ฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 
      2. รับผิดชอบในงานจดัท าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
  2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบนัทึกข้อมูลระบบไฟฟา้โดยใช้ Application ระบบ GIS 
  2.2      Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS 

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

 
 

 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
  1. งานควบคุมคลังย่อยมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
  2. งานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
  3. งานตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
  4. งานอ่านหน่วยมิเตอร์ 
  5. งานบริการหลังการขาย 
  6. งานจัดท าฐานข้อมูลระบบไฟฟ้า 
  7. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
  8. งานควบคุมตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า 

 
 
 

 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1. รับผิดชอบในงานบริการรับค าร้อง 

1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับค าร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 ก าหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการช าระเงิน              

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานค าร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 
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  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1. ท าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชม. (ลักษณะอยู่เวรแบบกะ) 

 ภารกิจหลัก 
1.1  ค้นหาสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 

 1.2  แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในระบบจ าหน่ายและสายส่ง รวมถึงส่วนของผู้ใช้ไฟ (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) 
 1.3  ตรวจสอบระบบจ าหน่ายหลังการแก้ไขฯ ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน 
 1.4  จ่ายไฟคืนระบบจ าหน่าย พร้อมตรวจสอบระบบจ าหน่ายหลังจากการจ่ายไฟคืน 
 1.5  ตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์ส ารองฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 1.6  ตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วิทยุสื่อสาร และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ภารกิจรอง 
 1.7  ปฏิบัติงานด้านบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและสายส่ง 
   1.7.1  ตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและสายส่ง (Patrol system) 

 1.7.2  ตรวจสอบวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น วัดกระแส แรงดันไฟฟ้า จัดสมดุลโหลด        
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

   1.7.3  ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายตามขีดความสามารถที่ด าเนินการได้ 
   1.7.4  สามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายได ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 
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  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1. ช่วยรับผิดชอบในงานการเก็บเงินและรับช าระเงิน 

1.1 จัดท าและแจ้งหนี้แบบรวมศูนย์ 
1.2 รับช าระเงิน และน าฝากเงินสดและเช็คธนาคาร บันทึกเช็คคืน (Return Check) และตรวจสอบความถูกต้อง 
1.3 ออกใบแทนใบก ากับภาษี เพิ่มหนี้ ลดหนี้ และพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี   ใบเสร็จรับเงิน 
1.4 จัดท าและรวบรวมสถิติผลการเก็บเงินค่าไฟฟ้า และจัดท าและจัดเก็บรายงานภาษีขาย 

2. ช่วยรับผิดชอบในงานปิดบัญชีประจ าวัน 
2.1  ปิดบัญชีประจ าวัน ตรวจสอบเงินสดและเช็คคงเหลือในระบบให้ตรงกับรายงานตรวจนับเงินสด 
2.2  ตรวจสอบเงินคงเหลือระบบจัดการเงินสด (BPM-Cash management) ให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบัญชีและประมวลผล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 

 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
1. รับผิดชอบงานการเก็บเงินและรับช าระเงิน 

1.1 จัดท าและแจ้งหนี้แบบรวมศูนย์ 
รับช าระเงิน และน าฝากเงินสดและเช็คธนาคาร บันทึกเช็คคืน (Return Check) และตรวจสอบ    ความถูกต้อง 
1.2 ออกใบแทนใบก ากับภาษี เพิ่มหนี้ ลดหนี้ และพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี    ใบเสร็จรับเงิน 
1.3 จัดท าและรวบรวมสถิติผลการเก็บเงินค่าไฟฟ้า และจัดท าและจัดเก็บรายงานภาษีขาย 

1. รับผิดชอบงานปิดบัญชีประจ าวัน 
1.1  ปิดบัญชีประจ าวัน ตรวจสอบเงินสดและเช็คคงเหลือในระบบให้ตรงกับรายงานตรวจนับเงินสด 
2.1  ตรวจสอบเงินคงเหลือระบบจัดการเงินสด (BPM-Cash management) ใหต้รงกับบัญชีแยกประเภท 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกบัญชีและการเงิน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 

 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
 1. ช่วยรับค าร้องและช่วยในงานธุรการและการเงิน 
 2. งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย 
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  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี PEA SHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันท าการปกติอีก 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ กฟฟ. ต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้าง 
วันละ 1 ชั่วโมง หลังจากท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง หรือตามที่ตกลงกัน 

 

       วันหยุดประจ าสัปดาห์ : ตามท่ีตกลงกัน จ านวน 2 วัน/สัปดาห์ 
วันหยุดตามปฏิทินของ PEA SHOP (จ านวน 5 วันประกอบด้วย วันที่ 31 ธ.ค., 1 ม.ค., 13-14 เม.ย. และ
วันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี)  นอกจากนี้ หากเป็นวันหยุด ตามประเพณี, วันหยุดชดเชย หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ให้เบิกค่าล่วงเวลาการปฏิบัติงานได้ตามสิทธิ 

2) วัน เวลาปฏิบัติงาน 

    

  การท างานล่วงเวลา หมายถึง การท างานนอกหรือเกินก าหนดเวลาท างานปกติในวันท างานหรือ
วันหยุด การท างานในวันหยุด หมายถึง การท างานในวันหยุดในเวลาท างานปกติ 

 

  ค่าล่วงเวลาในวันท างาน =  1.5 เท่าของค่าจ้าง/ชม.  ตามจ านวน ชม. ที่ท า 
  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด =  3 เท่าของค่าจ้าง/ชม.  ตามจ านวน ชม. ที่ท า 
  ค่าท างานในวันหยุด =  1 เท่าของค่าจ้าง/ชม.  ตามจ านวน ชม. ที่ท า 

 3) วันหยุด 

4) การท างานล่วงเวลา / ท างานในวันหยุด 

5) ค่าตอบแทน 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

 1. การรับช าระค่าไฟฟ้า และรายได้ทั่วไป 
2. การรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้า การโอนเปลี่ยนชื่อ ขอเพ่ิม/ลดขนาดมิเตอร์ 
3. การให้บริการลูกค้าตามขอบเขตงานที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ช่วยบัญชี PEA SHOP 
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ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหนง่งาน (Job Information) 

ต าแหนง่ ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 
รับผิดชอบในงานด้านธุรการและงานสารบรรณ 

1. บันทึก ค้นหา ตรวจสอบ ติดตามบันทึกและหนังสือ เข้า – ออก  ภายใน – ภายนอก  
หน่วยงาน ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. งานจัดเก็บเอกสารค าร้องทุกประเภทและแฟ้มงานขยายเขต (เมื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนเสร็จสิ้น) 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานธุรการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 
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ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างและการท างานของลูกจ้าง พ.ศ.2558 

หมวด 1 (ข้อ 6) ผู้ที่จะเข้าเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

4. เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา 

ข. ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด 

(1) เป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 

เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ดังนี้ 

(1.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

(1.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(1.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(1.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(1.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ    

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 

(2) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ พักงาน หรือต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากงาน 

(6) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี หรือ 

(7) เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าสังกัดหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นผู้มีต าแหน่งการเมือง ทั้งโดยการแต่งตั้งหรือ

เลือกตั้งตามกฎหมาย 


