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ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
                                                              เรื่อง รายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และ
สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน     
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี        
เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2563          

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี           
และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานท่ีหน่วยงาน                 
ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 53 อัตรา 

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จส้ินลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และรายละเอียด                 
ท่ีเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนให้ทราบ ดังนี้  

 
 

    ร      รายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเรียงตามต าแหน่ง และช่ือ – สกุล โดยก าหนดให้ทุกต าแหน่งสอบ

ข้อเขียน ในวันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม      

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

 
 

  2.1 สวมเส้ือยืดคอกลม สีขาวล้วน แขนส้ัน ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุ
ตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายท้ังด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเส้ือ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm)             
ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี 

  2.2 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว สีด า สีกรมท่า เท่านั้น (อนุโลมให้มีเส้นลายแถบด้านข้าง        
ของกางเกงได้) ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี  

   2.3 สุภาพสตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเส้ือยืดคอกลม สีขาวล้วน แขนส้ัน             
ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
(อนุโลมป้ายยี่ห้อของเส้ือ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) และใส่ผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี  

            2.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้อง และสีสุภาพได้ 
     2.5 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ท่ีผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลา ท่ีอยู่ใน
บริเวณสถานท่ีสอบ และในห้องสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

1. รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และวัน เวลา สถานที่สอบ 
 

2. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน 
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   2.6 ห้าม สวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง  เข้าห้องสอบ 
  2.7 ห้าม สวมเส้ือสูท เส้ือแจ็คเก็ต เส้ือกันหนาว เส้ือคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมทุกชนิด เข้าห้องสอบ 
  2.8 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่ง รวมถึง สายผูกข้อมือ สายสิญจน์ สายสร้อย หรือ
เครื่องราง ทุกชนิด เข้าห้องสอบ 
  2.9 ผู้เข้าสอบ ท้ังสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ท่ีผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้ เรียบร้อยด้วย       
หนังยางรัดผมสีด าไม่มีลวดลาย และไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด 

2.  

    

               3.1 อนุญาตให้น าเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนเข้าห้องสอบ  กรณีไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน อนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท้ังนี้ บัตรทุกประเภท
จะต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ชัดเจน ท้ังรูปถ่ายและตัวอักษร โดยบัตรดังกล่า วจะต้อง           
ไม่ใส่ซองพลาสติก หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี 

   3.2 กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ และ/หรือนามสกุล ท่ีไม่ตรงกับท่ีกรอกในใบสมัคร ต้องน า ส าเนา
หนังสือส าคัญการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล จ านวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ กองอ านวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

   3.3 ห้าม น าโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ     
กระเป๋าสัมภาระ เอกสารต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ และเครื่องค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

   3.4 อนุญาตให้น าปากกาสีน  าเงิน จ านวน 1 ด้าม เท่านั้น เข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ท าข้อสอบ) 

   3.5 ไม่ควรน าทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ หรือในกรณี กุญแจบ้าน กุญแจรถ กระเป๋าสตางค์ 
ผู้เข้าสอบต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยเอง เนื่องจาก PEA จะไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ดังนั้น      
หากเกิดการสูญหาย PEA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

   3.6 อนุญาตให้น าธนบัตรเข้าห้องสอบได้ โดยต้องจัดเก็บในซองพลาสติกใส ท่ีผู้เข้าสอบ
จัดเตรียมมาเอง และต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ ท้ังนี้ จะอนุญาตให้วางไว้บริเวณใต้ท่ีนั่งสอบ เท่านั้น 

   3.7 กรณี ผู้เข้าสอบป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน จะต้องน าส าเนาใบรับรองแพทย์ ท่ีออกโดยแพทย์วิชาชีพ  จ านวน 1 ชุด 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ กองอ านวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

 

 

 

 

 

3. การน าเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบข้อเขียน 
 



สว่างทัว่ทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทัว่ไทย      3 

 

 
 

   

   4.1 ปฏิบัติตามมาตรการและค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID – 19)    
   4.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ท่ีผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลา ท่ีอยู่ใน 
บริเวณสถานท่ีสอบ และในห้องสอบ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ ยืนยันตัวตน) 
หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

  4.3 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่าอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5  องศาเซลเซียส ให้ผู้เข้าสอบนั่งพักในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ าอีกครั้ง หากผู้เข้าสอบ        
ยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5  องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล หรือหายใจ
ล าบาก เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาเพื่อแยกสอบ และมีมาตรการตามแนวทางท่ีก าหนด ท้ังนี้ หากพบผู้เข้าสอบ
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางท่ีก าหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะรายงานต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ต่อไป 

  4.4 ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังสถานท่ีสอบให้เข้าใจ และเผ่ือเวลาในการเดินทาง       
โดยจะต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 09.00 น. เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องมาเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ SCAN 
ร่างกายเพื่อป้องปรามการทุจริต กรณีถึงสถานท่ีสอบล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
โดยเด็ดขาด  

   4.5 ให้ทยอยขึ้นห้องสอบ โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 

   4.6 ขอความร่วมมือผู้ติดตามมาส่งและมารับผู้เข้าสอบโดยไม่พักคอย หากจ าเป็นต้องพักคอย 
ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น โดยรักษาระยะห่างทางสังคม  และลงทะเบียนการเข้า
และออกสถานท่ีสอบผ่านแอปพลิเคช่ัน ท่ีทางราชการก าหนด ท้ังนี้ สถานท่ีพักคอย มีจ านวนจ ากัด หากพื้นท่ี  
ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจัดไว้ให้ 

 

 

   5.1 ผู้เข้าสอบ ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น และต้องเช่ือฟังปฏิบัติตามค าส่ังหรือ
ค าแนะน าของกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

   5.2 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ ในกรณีฉุกเฉินต้องส่งกระดาษค าถาม  และ
กระดาษค าตอบก่อนเข้าห้องน้ า และเมื่อเข้าห้องน้ าแล้วจะท าการสอบต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้อง
สอบไม่ได้ โดยจะต้องกลับมานั่งประจ าท่ีนั่งจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้น 
ให้ผู้เข้าสอบท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 

   5.3 ผู้เข้ารับการสอบ จะออกนอกห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

  4.    มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

5.  ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบข้อเขียน 
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   5.4 เมื่อหมดเวลาให้หยุดการสอบทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษค าถาม 
และกระดาษค าตอบ ของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะลุกออกจากท่ีนั่งได้ 

   5.5 กรณี สถานท่ีสอบมีเหตุไม่สามารถด าเนินสอบได้ตามเวลาท่ีก าหนด จะทดเวลาในการสอบ
ให้กับผู้เข้ารับการสอบ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี ณ กองอ านวยการ  

 
 

 

เวลา หัวข้อวิชา 
09.30 – 11.30 น. 

 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 

- ความรู้ทางด้านไฟฟ้า 

- ความรู้ทางด้านบัญชี 

  3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
                             

 

 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา            
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ส าหรับต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง 
(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกันทุกหัวข้อวิ ชา        
ไม่น้อยกว่า 50% เรียงจากสูงสุดลงมาตามล าดับ และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ ท้ังนี้ จะประกาศ  
จ านวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ส าหรับต าแหน่ง 
ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ตามจ านวนท่ีเหมาะสมกับอัตราท่ีรับสมัคร 

โดยให้มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ในวันท่ี 26 – 28 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 

 
 
 

ผู้เข้าสอบต้องรับทราบเงื่อนไขต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 

  8.1 ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานท่ีสอบ  

  8.2 เข้ารับการสอบตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้น PEA จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดการสอบ 

 8.3 รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ฉบับลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563        

ท้ังนี้ PEA จะถือว่าผู้เข้าสอบรับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้น ครบถ้วนแล้ว 

และได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามท่ี PEA ก าหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏภายหลัง

ว่าผู้เข้าสอบรายใดมีเอกสาร และเอกสารต่างๆ ไม่ตรงตามการรับสมัคร จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ    

ต้ังแต่เริ่มสมัครสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะสอบ รวมถึง PEA สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน 

6. หัวข้อวิชาในการสอบ 
 

7. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

8. เง่ือนไขในการสอบข้อเขียน 
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  8.4 รับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ท่ีผู้สมัครกรอกไว้ในการสมัคร กรณีท่ีมีการกรอกข้อมูลเป็นเท็จ 

ไม่ถูกต้อง หรืออัปโหลดเอกสารในการสมัครทุกประเภทท่ี PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม 

หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิเข้าเป็น

ลูกจ้างฯ โดยอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ินจาก PEA  

 8.5 หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือว่าการสอบนั้น

เป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ 

  8.6 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบน าเครื่องมือส่ือสาร 

หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากท่ี กฟภ. ก าหนด เข้าห้องสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ ในการด าเนินคดี            

ตามกฏหมาย 

  8.7 แบบทดสอบเป็นสมบัติของ PEA ห้ามผู้เข้าสอบจดบันทึกหรือคัดลอกน าออกจากห้องสอบ 

หากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนาทุจริต และจะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ 

  8.8 การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบหรือท าลายทรัพย์    

ของ PEA หรือสถานท่ีสอบ จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ 

  8.9 ในกรณีท่ี PEA ตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยท่ีอาจส่ือได้ว่ามีการทุจริต       

ในการสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบข้อเขียนใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ท่ี PEA 

แจ้งให้เข้ารับการสอบใหม่ปฏิเสธการเข้ารับการสอบ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ       

ท้ังส้ินจาก PEA 

    
 
 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอเปล่ียนแปลงก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ จากก าหนดการเดิมเปลี่ยนเป็นวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563     
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก  เลขท่ี 350/9 หมู่ท่ี 7       
ถนนมิตรภาพ ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อาคารศูนย์จ่ายไฟ ช้ัน 2) 

 

  PEA ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และขอให้เช่ือมั่นว่า PEA 

ด าเนินการสอบอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค ดังนั้น โปรดอย่าหลงเช่ือค าแอบอ้างใดๆ 

หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติกับ PEA 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 (นายประเสริฐ  ใจเจริญทรัพย์) 

ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก 

9. เปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบสัมภาษณ ์


