ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบข้ อ เขี ย น และ
สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตามสั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก ารงานด้ า นระบบไฟฟ้ า ในตาแหน่ ง ลู ก จ้ า งสั ญ ญาจ้ า งคราวละ 2 ปี
เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2563
การไฟฟ้ า ส่ วนภูมิ ภ าค เขต 2 (ภาคเหนือ ) จัง หวัด พิษ ณุโ ลก ได้ มีป ระกาศ ณ วั นที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กจากบุ ค คลภายนอก และลู ก จ้ า งสั ญ ญาจ้ า งคราวละ 1 ปี
และกลุ่ 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
บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลง จึง ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิส อบข้อเขีย น และรายละเอีย ด
ที่เกี่ยวกับการสอบข้อเขียนให้ทราบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และวัน เวลา สถานที่สอบ
ร
รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเรียงตามตาแหน่ง และชื่อ – สกุล โดยกาหนดให้ทุกตาแหน่งสอบ
ข้อ เขี ย น ในวัน เสาร์ ที่ 1 สิง หาคม 2563 เวลา 09.30 น. ถึ ง 11.30 น. ณ โรงเรี ย นพิ ษณุ โ ลกพิ ท ยาคม
ตาบลท่าทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน
2.1 สวมเสื้อยืดคอกลม สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุ
ตกแต่ งทุ กชนิ ด ไม่ มี ลวดลายทั้ งด้ านหน้ าและด้ านหลั ง (อนุ โลมป้ ายยี่ ห้ อของเสื้ อ ขนาดไม่ เกิ น 10 cm x 10 cm)
ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
2.2 สวมกางเกงวอร์ม กีฬ าขายาว สี ดา สี กรมท่ า เท่ านั้ น (อนุโ ลมให้ มีเ ส้น ลายแถบด้า นข้ า ง
ของกางเกงได้) ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
2.3 สุ ภ าพสตรี ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม อนุ ญ าตให้ ส วมเสื้ อ ยื ด คอกลม สี ข าวล้ ว น แขนสั้ น
ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) และใส่ผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
2.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้อง และสีสุภาพได้
2.5 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ที่ผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ใน
บริเวณสถานที่สอบ และในห้องสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
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2.6 ห้าม สวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบ
2.7 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมทุกชนิด เข้าห้องสอบ
2.8 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่ง รวมถึง สายผูกข้อมือ สายสิญ จน์ สายสร้อย หรือ
เครื่องราง ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
2.9 ผู้เข้ าสอบ ทั้ง สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่ผมยาวปิดใบหู จะต้อ งรวบผมให้ เรีย บร้อ ยด้ว ย
หนังยางรัดผมสีดาไม่มีลวดลาย และไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด
2.
3. การนาเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบข้อเขียน
3.1 อนุ ญ าตให้ น าเฉพาะบั ต รประจ าตั ว ประชาชนเข้ า ห้อ งสอบ กรณี ไ ม่ มี บั ตรประจ าตั ว
ประชาชน อนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งนี้ บัตรทุกประเภท
จะต้ อ งไม่ ห มดอายุ แ ละอยู่ ใ นสภาพที่ สมบู ร ณ์ ชั ด เจน ทั้ ง รู ป ถ่ า ยและตั ว อั ก ษร โดยบั ต รดั ง กล่ า วจะต้ อ ง
ไม่ใส่ซองพลาสติก หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี
3.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไ ม่ตรงกับที่กรอกในใบสมัคร ต้องนาสาเนา
หนังสือสาคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จานวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
3.3 ห้าม น าโทรศั พท์ อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิ กส์ เครื่ องมืออุ ปกรณ์ สื่อสารทุ กชนิ ด นาฬิกา กระเป๋ าถื อ
กระเป๋าสัมภาระ เอกสารตารา หนังสือ บันทึกข้อความ และเครื่องคานวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3.4 อนุญาตให้นาปากกาสีนาเงิน จานวน 1 ด้าม เท่านั้น เข้าห้องสอบ (เพื่อใช้ทาข้อสอบ)
3.5 ไม่ควรนาทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ หรือในกรณี กุญแจบ้าน กุญแจรถ กระเป๋าสตางค์
ผู้เข้าสอบต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยเอง เนื่องจาก PEA จะไม่อนุญ าตให้นาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ดัง นั้น
หากเกิดการสูญหาย PEA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.6 อนุ ญาตให้น าธนบัต รเข้า ห้อ งสอบได้ โดยต้อ งจั ดเก็บ ในซองพลาสติก ใส ที่ผู้ เข้ า สอบ
จัดเตรียมมาเอง และต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จะอนุญาตให้วางไว้บริเวณใต้ที่นั่งสอบ เท่านั้น
3.7 กรณี ผู้เข้าสอบป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออานวยความ
สะดวกที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน จะต้องนาสาเนาใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยแพทย์วิชาชีพ จานวน 1 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
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4. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
4.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ที่ผู้เข้าสอบจัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ใน
บริเวณสถานที่สอบ และในห้องสอบ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ ยืนยันตัวตน)
หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.3 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่าอุ ณหภูมิ
ร่างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ ผู้เข้าสอบนั่งพักในพื้ นที่ ที่ จัดเตรียมให้ แล้ วตรวจซ้าอีกครั้ ง หากผู้ เข้ าสอบ
ยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการไอจาม เจ็บคอ น้ามูกไหล หรือหายใจ
ลาบาก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเพื่อแยกสอบ และมีมาตรการตามแนวทางที่ กาหนด ทั้ง นี้ หากพบผู้เข้าสอบ
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อไป
4.4 ควรศึ กษาเส้ นทางการเดิ นทางไปยั ง สถานที่ สอบให้ เ ข้า ใจ และเผื่ อ เวลาในการเดิ นทาง
โดยจะต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 09.00 น. เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องมาเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ SCAN
ร่างกายเพื่อป้องปรามการทุจริต กรณีถึงสถานที่สอบล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบ
โดยเด็ดขาด
4.5 ให้ทยอยขึ้นห้องสอบ โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
4.6 ขอความร่วมมือผู้ติดตามมาส่ง และมารับผู้เข้าสอบโดยไม่พักคอย หากจาเป็นต้องพักคอย
ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยรักษาระยะห่างทางสังคม และลงทะเบียนการเข้า
และออกสถานที่สอบผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ สถานที่พักคอย มีจานวนจากัด หากพื้นที่
ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้
5. ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบข้อเขียน
5.1 ผู้เข้าสอบ ห้ามพูดคุยหรือติ ดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น และต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือ
คาแนะนาของกรรมการควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
5.2 ไม่ อ นุญ าต ให้ เข้ า ห้อ งน้ าระหว่ า งการสอบ ในกรณีฉุ ก เฉิ น ต้ องส่ ง กระดาษคาถาม และ
กระดาษคาตอบก่อนเข้าห้องน้า และเมื่อเข้าห้องน้าแล้วจะทาการสอบต่อไม่ไ ด้ และจะ ออกนอกบริเวณห้อง
สอบไม่ได้ โดยจะต้องกลับมานั่งประจาที่นั่งจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้น
ให้ผู้เข้าสอบทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.3 ผู้เข้ารับการสอบ จะออกนอกห้องสอบไม่ได้จนกว่าจะหมดเวลาสอบ
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5.4 เมื่อหมดเวลาให้หยุดการสอบทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคาถาม
และกระดาษคาตอบ ของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะลุกออกจากที่นั่งได้
5.5 กรณี สถานที่สอบมีเหตุไม่สามารถดาเนินสอบได้ตามเวลาที่กาหนด จะทดเวลาในการสอบ
ให้กับผู้เข้ารับการสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการ
6. หัวข้อวิชาในการสอบ
เวลา

หัวข้อวิชา

09.30 – 11.30 น.

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ทางด้านไฟฟ้า
- ความรู้ทางด้านบัญชี
3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

7. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 2 (ภาคเหนื อ ) จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ก าหนดเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ สาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
(ปฏิ บัติ การระบบไฟฟ้ า ) โดยผู้ผ่ านการสอบข้ อเขีย นต้ องมีค ะแนนการสอบข้ อเขีย นรวมกัน ทุก หัว ข้อ วิ ช า
ไม่น้อยกว่า 50% เรียงจากสูงสุด ลงมาตามลาดับ และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ ทั้งนี้ จะประกาศ
จานวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ สาหรับตาแหน่ง
ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ตามจานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร
โดยให้มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะปีนเสาไฟ ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
8. เงื่อนไขในการสอบข้อเขียน
ผู้เข้าสอบต้องรับทราบเงื่อนไขต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
8.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
8.2 เข้ารับการสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนดไว้ มิฉะนั้น PEA จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดการสอบ
8.3 รับทราบรายละเอีย ดต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ฉบับ ลงวั นที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ PEA จะถือว่าผู้เข้าสอบรับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวข้ างต้น ครบถ้วนแล้ว
และได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ PEA กาหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้เข้าสอบรายใดมีเอกสาร และเอกสารต่ างๆ ไม่ตรงตามการรับสมัคร จะถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบั ติ
ตั้งแต่เริ่มสมัครสอบ และหมดสิทธิ์ที่จะสอบ รวมถึง PEA สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
สว่างทัว่ ทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทัว่ ไทย
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8.4 รับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในการสมัคร กรณีที่มีการกรอกข้อมูลเป็นเท็จ
ไม่ถูกต้อง หรืออัปโหลดเอกสารในการสมัครทุกประเภทที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม
หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ PEA จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิเข้าเป็น
ลูกจ้างฯ โดยอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA
8.5 หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือว่าการสอบนั้น
เป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์
8.6 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบนาเครื่องมือสื่อสาร
หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ กฟภ. ก าหนด เข้ า ห้ อ งสอบ PEA ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการด าเนิ น คดี
ตามกฏหมาย
8.7 แบบทดสอบเป็นสมบัติ ของ PEA ห้ามผู้เข้าสอบจดบันทึกหรือคัดลอกนาออกจากห้องสอบ
หากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนาทุจริต และจะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์
8.8 การกระทาใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบหรือทาลายทรัพย์
ของ PEA หรือสถานที่สอบ จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์
8.9 ในกรณีที่ PEA ตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริต
ในการสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบข้อเขียนใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ที่ PEA
แจ้ ง ให้ เ ข้ า รั บ การสอบใหม่ป ฏิ เ สธการเข้ า รั บ การสอบ จะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ และไม่ มี สิ ท ธิ์ เ รี ย กร้ อ งใดๆ
ทั้งสิ้นจาก PEA
9. เปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบสัมภาษณ์
การไฟฟ้า ส่ วนภูมิ ภ าค เขต 2 (ภาคเหนื อ) จัง หวัด พิษ ณุ โลก ขอเปลี่ย นแปลงก าหนดการสอบ
สัมภาษณ์ และทดสอบทั กษะปีน เสาไฟ จากกาหนดการเดิมเปลี่ย นเป็นวั น ที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7
ถนนมิตรภาพ ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อาคารศูนย์จ่ายไฟ ชั้น 2)
PEA ไม่มีการจัดทาแนวข้อสอบเพื่ อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และขอให้เชื่อมั่นว่า PEA
ดาเนินการสอบอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคาแอบอ้างใดๆ
หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติกับ PEA
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์)
ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
สว่างทัว่ ทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทัว่ ไทย
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