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ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) 
                                            เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง   
จากการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี            
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2563          

 

 

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศ ณ วันที่           
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ    
1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพ่ือเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงาน                 
ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 53 อัตรา โดยได้ด าเนินการ      
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง เพ่ือแจ้งให้บุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งลูกจ้าง 
สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 

 
 

    ร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ก าหนดให้เฉพาะผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 
เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 320119  
 

 
    

 

 

ผู้เข้ารายงานตัวต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดังนี้ 
2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว        

และจะต้องรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวที่ก าหนดไว้ ตามประกาศฉบับนี้ หากไม่มา      
รายงานตัวตามก าหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะถือว่าท่านเป็นผู้สละสิทธิ์ 
และหมดสิทธิ์ที่จะเข้าปฏิบัติกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้  และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย            
ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเปน็สุภาพชน  

2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ฉบับจริง ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว และด าเนินการตามขั้นตอนในการรายงานตัว 

2.3 หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับวันที่สมัครสอบ 
ให้น าหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่มารายงานตัว 

 

1. รายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือก  และวัน เวลา สถานที่รายงานตัว 

 

2. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวสําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
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   3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

   3.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่น ามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่
รายงานตัว (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่น ามาจะไม่อนุญาต    
ให้เข้าห้องรายงานตัว  

                3.3 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว หากพบว่า
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C ให้ผู้ เข้ารายงานตัวนั่งพักในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ าอีกครั้ง           
หากผู้เข้ารายงานตัวยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C และ/หรือ มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล หรือ
หายใจล าบาก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้แยกรายงานตัว และมีมาตรการตามแนวทางที่ก าหนด ทั้งนี้หากพบ      
ผู้เข้ารายงานตัว เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนด จะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัวและจะรายงาน        
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  

  3.4  ขอความร่วมมือผู้ติดตามมาส่งและมารับผู้ เข้ารายงานตัวโดยไม่พักคอย หากจ าเป็น         
ต้องพักคอย ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณท่ีทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยรักษาระยะห่างทางสังคม              

 
 
 

 
 

 
 
 

  4.1 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาใช้ในกรณี ดังนี้  

4.1.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์  

4.1.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวัน เวลา ที่ก าหนด  

4.1.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตามท่ีก าหนดได้  

4.1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความจ าเป็นต้อง
ทดแทนในอัตราตา่งๆ  

4.1.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจ าปี  2563 ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง     
คราวละ 2 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ลาออก หรือ ถูกเลิกจ้าง  

4.2 ก าหนดให้บัญชีรายชื่อส ารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อส ารอง     

จะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้มีรายชื่อส ารองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น     

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

4. การพิจารณาบัญชีรายช่ือสํารอง 

       3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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5.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่                

2 พฤศจิกายน 2563 หรือตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนด 

5.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานใด ๆ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดเพ่ือใหสอดคลอง     

กับโครงสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

5.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใด ๆ ตามที่การไฟฟ้า         
ส่วนภูมิภาคจัดสรรใหเป็นเวลาไม่นอยกวา 4 ป นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 
จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ตองอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน    
และระเบียบวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

5.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขส าหรับท่านผู้ผ่าน              

การสอบคัดเลือก เพ่ือเขาปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การย้าย          

หน่วยงาน , การตรวจสอบเอกสาร , การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ , การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ,            

การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.8, สด.43, สด.3       

5.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะไดรับอัตราค่าจ้างตามระเบียบการไฟฟส่วนภูมิภาควาด้วยอัตรา
แรกบรรจุพนักงานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ. 2560 โดยได้รับเท่ากับคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท) เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

5.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล 

เป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี  อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค ดังนั้นโปรดอย่า

หลงเชื่อค าแอบอา้งใด ๆ หรือการเรียกรับเงินเพ่ือฝากเขาปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด  

ประกาศ   ณ   วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 (นายประเสริฐ  ใจเจริญทรัพย์) 

ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก 

 

5. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี 


