ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อ เข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งลูก จ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2563
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับ สมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลู กจ้างสั ญญาจ้างคราวละ 1 ปี และ
กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก ารงานด้ า นระบบไฟฟ้ า เพื่ อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านที่ ห น่ ว ยงาน
ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จานวน 53 อัตรา โดยได้ดาเนินการสอบ
ข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวัน ที่ 1 ส.ค. 2563
บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
ทักษะปีนเสาไฟ (สาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอบ
สัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ เ รี ย งตามต าแหน่ ง และประเภทผู้ ส มั ค ร โดยก าหนดให้
ทุกตาแหน่งสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9
หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
1.1 สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตคอปก และกางเกงสแล็ค เท่านั้น โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
ไม่สวมแจ็คเก็ต ไม่ใส่กางเกงยีนส์ (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อโปโล) และสวมรองเท้าหุ้มส้น
1.2 ส าหรั บ ผู้ เข้ารั บ การสอบสั มภาษณ์ในตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า )
ให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่มีความเหมาะสมต่อการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (ชุดกีฬา) มาด้วย
1.3 สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ เชิ้ ต คอปก และกระโปรง เท่ า นั้ น รองเท้ า หุ้ ม ส้ น (ไม่ อ นุ ญ าต
ให้สวมเสื้อโปโล)
1.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้อง และสีสุภาพได้
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2. ผู้เข้าสอบจะต้องนาบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
3. หากผู้เข้าสอบมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับวันที่สมัคร ให้นาหลักฐาน
มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบ
4. ผู้เข้าสอบจะต้องไปเข้ารับการสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกต่อไป
5. ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ประมาณ ๓๐ นาที โดยช่วงเช้า
เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น. และ ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 - 16.00 น.
ยกเว้นตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ให้มาถึง 08.30 น. โดยพร้อมเพียง
3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
1. ปฏิบัติตามมาตรการและคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ
และในห้ อ งสอบ (ยกเว้ น เมื่ อ ต้ อ งถอดหน้ า กากให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบและยื น ยั น ตั ว ตน) หากไม่ น ามา
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ต้องผ่ านจุ ดคัด กรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้ องสอบ หากพบว่าอุณหภู มิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 ให้ผู้เข้าสอบนั่งพักในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้าอีกครั้ง หากผู้เข้าสอบยังคงมี
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C และ/หรือ มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ามูกไหล หรือหายใจลาบาก เจ้าหน้าที่จะ
พิจารณาเพื่อแยกสอบ และมีมาตรการตามแนวทางที่กาหนด ทั้งนี้ หากพบผู้เข้าสอบ เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
4. ขอความร่วมมือผู้ ติดตามมาส่งและมารับผู้ เข้าสอบโดยไม่พักคอย หากจาเป็นต้องพักคอย
ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยรักษาระยะห่างทางสังคม
4. การทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ
ทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ สาหรับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
เพื่อตรวจสภาพความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อตรวจสอบโรคกลัวความสูง และความพร้อมของร่างกายและ
จิตใจในการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งจะมีระดับความสูงประมาณ 8 – 10 เมตร
คาเตือน ผู้เข้ารับการทดสอบทักษะการปีนเสาไฟ ต้องประเมินกาลังขีดความสามารถของตนเอง
หากฝืนกระทาเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ โดยมุ่งหวังให้ผ่านการทดสอบ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ, เป็นลม,
อาเจียน หรือ อื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบ และจะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบผู้นั้นขาดวุฒิภาวะ
ในการทางาน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการประเมินให้คะแนน
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5. การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย เรื่องระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือ ข้าราชการ ทหาร
พลเรือน พนักงานเทศบาล และพนักงานองค์การของรั ฐบาลต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ)
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จะจั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ใ ห้ ด าเนิ น การตรวจสอบประวั ติ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ
เพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 เลขที่ 133 ซอย เรืองสุข หมู่ 4
ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้ผู้เข้าสอบ ณ วันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ยื่น
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น หากไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับผลตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือว่าไม่พบประวัติอาชญากร
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กาหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ
จ้างเป็นลูกจ้าง
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัด เลือกเพื่อเข้า ปฏิบัติง านกับ การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าคภายในเดือ นกัน ยายน 2563 โดยจะมีก ารประกาศ
รายชื่อสารองจานวนหนึ่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก สามารถใช้บัญชี
รายชื่อสารองในครั้งนี้เรียกให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. เพื่อทดแทนตาแหน่งลูกจ้างที่ว่างลงในกรณีต่างๆ
โดยต้องเป็นไปตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ของ กฟภ. ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การสารองรายชื่อดังกล่าวจะมีผ ล
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้น แล้วจะไม่มีผ ลผูกพันกับการไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าคแต่อย่างใด และผู้มี
รายชื่อสารอง ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคั ดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ตามที่ กฟภ.กาหนด
2. กฟภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ
ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ กฟภ.
3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให้ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้
ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.
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