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ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
เรื่ อง การรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 

1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการระบบไฟฟ้า เพื่อเข้า

ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในต าแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง

คราวละ 2 ปี 

 

 

 

 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PEA) มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 34 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
   

  ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

 
 2.1 ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า         
  2.1.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
     2.1.2 ผู้สมัครสถานะปัจจุบันตอ้งเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี หรือ 
  2.1.3 ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าที่
ปฏิบัติงานปัจจุบัน ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้าที่มีการด าเนินการสรรหา
จากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์  

2.1.4 คุณสมบัติเรื่องอายุ (ไม่จ ากัดอายุ แต่ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบรูณ์) 
  2.1.5 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารมาแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ 
สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เท่านั้น 
  2.1.6 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่
ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  2.1.7 ส าเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุส าเร็จการศึกษา 
ในระเบียนแสดงผลการศึกษา) 
      2.1.8 ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA หรืออดีตพนักงาน และลูกจ้าง PEA ที่พ้นสภาพเนื่องจาก 
ถูกลงโทษทางวินัยสมัครสอบ 

 

 

 

1. เขตพื้นที่การปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก/ ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน 

   (Job information) 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ (หากยืนยันการ
ส่งใบสมัครแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข 
หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 3.2 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ที่เว็บไซด์ https://c1inter.cf/job/ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. ก าหนดภายใน ตั้งแต่วันที่              
14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 4.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
  4.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ในการ      
ตัดสิทธิ์ผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถเข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่ม
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็น พนักงานช่าง ได้อีกต่อไป รวมทั้งจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและต้องชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ทั้งสิ้นจาก กฟภ. ในกรณีที่ กฟภ. ด าเนินการจ้างแล้ว         
จะถูกเลิกจ้างเพ่ือให้พ้นสภาพจากสถานการณ์เป็นพนักงาน หากผู้สมัครกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
        4.2.1 มีเจตนาให้ข้อมูลในการสมัครงานที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง 
        4.2.2 ใช้เอกสารในการสมัครที่เป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ 
  4.3 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือ

เพ่ือจ้างเป็นพนักงาน หากพบประวัติการกระท าความผิดและ กฟภ.พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ    

ในการเป็นพนักงาน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 

 

  ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

 

3. วิธีการรับสมัคร 

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

5. เอกสารประกอบการสมัคร (แนบเอกสารทางระบบรับสมัครออนไลน์) 
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 6.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์, สอบภาคปฏิบัติ สถานที่สอบและวันสอบ ไม่เกินวันที่        

30 มิถุนายน 2564    

 6.2 ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 

หากไม่เข้ารับการสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 

และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.   

ทั้งนี้ หาก กฟภ. มีปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่อาจท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่สอบ 

หรือจัดสอบ กฟภ. จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต่อไป 
 

 

  7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง ไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2564   

  7.2 บัญชีรายชื่อส ารองจะน ามาใช้ในกรณี ดังนี้ 

 7.2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ 

 7.2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ก าหนด 

 7.2.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่ก าหนดได้ 

 7.3 ก าหนดให้บัญชีรายชื่อส ารองมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อส ารอง 

จะไม่มีผลผูกพันใด ๆ กับ กฟภ. 
 

 

   

 8.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

 8.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใด ๆ 

ตามท่ี กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ กฟภ.  

8.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขส าหรับผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน การย้ายหน่ วยงาน การตรวจสอบ

เอกสาร การตรวจสอบลายนิ้วมือ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา การตรวจสอบหลักฐานทางทหารฯ 

8.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างรายเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 

หากอัตราเงินเดือนปัจจุบันต่ ากว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้รับอัตรา

เงินเดือน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ.

2560 

 

 

 

7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อส ารอง 

8. เงื่อนไขการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

6. การประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์, สอบภาคปฏิบัติ สถานที่สอบและวันที่สอบ 
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  ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลคุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ 

กองอ านวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 035-241142 ต่อ 10971 

เบอร์ภายใน 10970, 10971 ในวันและเวลาราชการ 

 ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการรับสมัคร

สอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า 

ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใด ๆ หรือ

การเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 

(นายขจร  โปร่งฟ้า) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

9. ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ซั๊



 
 

-1- 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

1. สมัครผ่านทาง Intranet https://c1inter.cf/job/ ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564  

2. วันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 08.30 น. (ก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน) ให้ผู้เข้ารับ
การสอบข้อเขียนตรวจร่างกาย วัดส่วนสูง, ชั่งน้้าหนัก, ตรวจรอยสัก (เฉพาะผู้สมัครต้าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง 
(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ณ สถานท่ีท่ีผู้สมัครเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้ 

2. 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้อย เลขที่  118  หมู่ 5  ต้าบลล้าตาเสา  อ้าเภอวังน้อย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอลาดหลุมแก้ว เลขที่ 49 หมู่ 7  ต้าบลคูบางหลวง  อ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง เลขที่ 100  หมู่ 2  ถนนสุวรรณศร  ต้าบลหนองปลาหมอ อ้าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ต้าบลหน้าเมือง  อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 6  ถนนสุวรรณศร  ต้าบลสระแก้ว  อ้าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด
สระแก้ว 

 

 ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุม่ผู้ปฏิบตัิงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า 

  2.1.1 ใบสมัครตามแบบที่ก้าหนด พร้อมแบบฟอร์มประกอบได้แก่ แบบตรวจสอบคุณสมบัติ,      
ใบยินยอมลดวุฒิ (กรณีต้องลดวุฒิ), บัตรประจ้าตัวเข้าสอบ                 
  2.1.2 ส้าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ้านวน  1  ฉบับ 
  2.1.3 ส้าเนาประกาศนียบัตรส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ้านวน      
1  ฉบับ  
   ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศฯ และได้รับเอกสารแสดงคุณวุฒิ
ที ่PEA ก้าหนด  กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดย PEA จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  2.1.4 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 
 

 

1. วิธีการสมัคร และสถานที่สมัครสอบ 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

  2.1.5 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด้า โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว   
จ้านวน  2  รูป 
  2.1.6 ส้าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีมีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ) 
  2.1.7 เพศชาย ส้าเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 กรณีรับราชการทหาร 

เท่านั้น) จ้านวน 1 ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองว่าส้าเนาถูกต้อง และลงชื่อก้ากับไว้ให้
เรียบร้อยด้วย 
  2.1.8 หนังสือรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า  ระบุ
ประเภท ระบสุังกัด PEA ใด ระบุวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาปฏิบัติงาน และอัตราค่าจ้างต่อวัน (ค่าจ้างที่รับ
จากบริษัทฯ มิใช่ราคาที่บริษัทฯ เบิกจาก PEA) โดยให้นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง พร้อม
ประทับตรา และในส่วนของ PEA รับรองโดยผู้ควบคุมงาน (พนักงาน PEA) ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน       
(ตามแบบฟอร์มที่ PEA ก้าหนดแนบท้ายประกาศ) 
   2.1.9 ส้าเนาเอกสารการเบิกค่าแรงงาน และค่าจ้าง (แบบฟอร์ม 003) งวดวันที่ 1 – 15 เดือน
เมษายน พ.ศ.2563 หรือ งวดวันที่ 16 – 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563  และงวดวันที่ 16 – 31 เมษายน พ.ศ.2564  

   

 

 

      3.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จ านวนรวม  20  อัตรา   

 ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า  

 คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าก้าลัง 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 - เพศชาย  มีร่างกายแข็งแรง  ผู้สมัครประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม

สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่จ้ากัดอายุ แต่ไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์

 * หมายเหตุ : พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้าม

มิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงท้างานที่ต้องท้าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป  

 - ส่วนสูงไม่ต่้ากว่า 160 เซนติเมตร น้้าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 

ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 

 

 

 

 

 

 

3. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร (ต่อ) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
  

 

   - สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย

หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ

ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่ง

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA (เฉพาะ

ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน้าใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)  

 - สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้น้าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบ

สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น) 

 - ไม่กลัวความสูง  สามารถปีนเสาท้างานบนที่สูง  8 - 12  เมตรได ้

 - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน

การเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

  ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า  

จ้านวน  20  อัตรา 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนอัตรา 

1 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอบางปะอิน  ชั้น 2 4 
2 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอกบินทร์บุรี  ชั้น 2 2 
3 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต  ชั้น 1 1 
4 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี  ชั้น 2 1 
5 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอคลองหลวง  ชั้น 2 1 
6 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแก่งคอย  ชั้น 2 1 
 7 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 4 
8 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้อย  ชั้น 2 1 
9 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภออรัญประเทศ  ชั้น 2 1 
10 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีมหาโพธิ  ชั้น 3 2 
11 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2  ชั้น 2 1 
12 แผนกปฏิบัติการและบ้ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 2 1 

 

 

 

 

 

 

3. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

 3.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน) จ านวนรวม  14  อัตรา  

  ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ

ไฟฟ้า   

 คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าก้าลัง 

   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 - เพศชาย  มีร่างกายแข็งแรง  ผู้สมัครประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี  และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม

สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ไม่จ้ากัดอายุ แต่ไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์

  - สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย

หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ

ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว     

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA     

(เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน้าใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)  

 อนึ่ง  หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน

การเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า  

จ้านวน 14 อัตรา 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน จ านวนอัตรา 

1 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 ชั้น 2 2 
2 แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 ชั้น 2 1 
3 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 1 
4 แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ชั้น 1 1 
5 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 1 
6 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอท่าเรือ ชั้น 3 1 
7 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้อย ชั้น 2 1 
8 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอล้าลูกกา ชั้น 2 1 
9 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอกบินทร์บุรี ชั้น 2 1 
10 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอหนองแค ชั้น 2 1 
11 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 1 
12 แผนกบริการลูกค้าและ

การตลาด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

1 

13 แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ชั้น 2 1 
 

3. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  


