ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจําปี 2562
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การสอบข้ อเขี ยน และสถานที่ สอบ การสอบคั ดเลื อกจากบุ คคลภายนอกเพื่ อเข้ าปฏิ บั ติ งานกั บ PEA ประจํ าปี 2562
โดยได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นั้น
บัดนี้ PEA ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
PEA กําหนดให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2.1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีหน้าที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว้ตามประกาศ PEA ฉบับนี้
2.2 ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งแต่ ง กายชุ ด สุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ย ทั้ งนี้ คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการเข้าห้องสอบได้
2.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการ
ออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อ PEA
จะดําเนินการส่งไปตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ คือ
2.3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ
2.3.2 กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี
- สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั งสื อรั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ทยาลั ย อนุ มั ติ (กรณี ผู้ ที่
ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) หรือ หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (กรณีผู้ที่เพิ่งสําเร็จ
การศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) จํานวน 1 ฉบับ
- สํา เนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับ สมบูร ณ์ (Transcript of Records) ที่ร ะบุ
วันสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
(กรณี ผู้ ที่ เ พิ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุ
วันสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
2.3.3 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่
หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) จํานวน 1 ฉบับ
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2. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)
2.3.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํ านําหน้า/ชื่ อตัว /ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานํา หน้า/
ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน และ
ถือว่าผู้เข้าสอบได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ PEA กําหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏ
ในภายหลังว่าผู้เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่เริ่มสมัคร
กรณีที่ PEA ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการ
ออกให้ PEA จะถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นพนักงาน PEA โดยอาจถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบด้วย
2.4 PEA จะจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ งความประสงค์ ใ ห้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบประวั ติ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ
เพื่ อตรวจสอบประวั ติอาชญากรให้ กับ ผู้เ ข้า รั บการสอบสัมภาษณ์ เพื่ อนําไปยื่น ที่ สถานี ตํ ารวจนครบาล หรือสถานี
ตํารวจภูธรตามทะเบียนบ้าน หรือภูมิลําเนาเดิม หรือศูน ย์พิสูจน์หลักฐาน สํานักงานตํ ารวจแห่งชาติ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่ PEA กําหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรได้
หรือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน
พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24) และตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้นั้นในภายหลังได้ในทุกขั้นตอน
2.5 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที หากผู้ใด
ไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไว้ PEA อาจพิจารณาไม่ให้เข้าห้องสอบ
2.6 ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบสั มภาษณ์ ต้ องเข้ า รั บ การสอบกั บ กรรมการสอบสั มภาษณ์ ตามที่ PEA
กําหนดไว้เท่านั้น
2.7 เมื่ อสอบสั มภาษณ์เ สร็จ แล้ ว ให้ ผู้เ ข้ ารั บ การสอบสั มภาษณ์ ออกจากสถานที่ สอบโดยทั น ที
ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือยุติการสอบสําหรับ
บุคคลนั้น กรณีตรวจพบผู้ใดมีข้อพิรุธหรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ PEA สามารถดําเนินการให้ผู้
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผู้นั้นสอบสัมภาษณ์ใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่งจนได้ข้อยุติ หากผู้ที่ PEA แจ้งให้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ PEA จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA
3. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง
3.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขีย นรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ์
คิดเป็นน้ําหนัก ไม่น้อยกว่า 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแล้ว อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่ PEA เปิดรับสมัคร
ในตําแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบข้อเขียนเป็นสําคัญ
ในการจัดลําดับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ทั้งนี้ ผู้ผ่ า นการสอบคัด เลื อก จะต้องได้ รับ ผลการตรวจสอบประวัติ พิมพ์ ลายนิ้ วมื อว่าไม่ พบ
ประวัติอาชญากร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ PEA กําหนด มิฉะนั้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขออนุมัติจ้าง
เป็นพนักงาน
3.2 ผู้มีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ์
คิดเป็นน้ําหนัก ไม่น้อยกว่า 50% แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่ PEA เปิดรับสมัคร (ตามข้อ 3.1) ในตําแหน่ง
และเขตพื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ
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4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง
4.1 PEA จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง ไม่เกินวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ทางเว็บไซต์ ตามจํานวนที่เหมาะสม
4.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใช้ในกรณี ดังนี้
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กําหนด
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ตามพื้นที่ที่ PEA กําหนดได้
- PEA มีความจําเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปี 2562 ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานของ PEA ลาออก
ทั้งนี้ กําหนดให้บัญชีรายชื่อสํารองมีผลถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสํารอง
จะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับ PEA
5. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าปฏิบัติงานกับ PEA
5.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตามข้อ 3.1) ต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ได้ ในวันที่ 2 กันยายน
2562 หรือตามที่ PEA กําหนด
5.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่
PEA เห็นสมควร
5.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA
5.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกตําแหน่ง จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบ
เอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, 8
หรือ 43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี)
5.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตําแหน่งวิศวกร ทุกสาขา (ยกเว้นคอมพิวเตอร์) และสถาปนิก
จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขการเลิกจ้าง กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.) มายื่นตามที่ PEA กําหนด คือ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
นับจากวันทดลองปฏิบัติงาน และครบกําหนดที่ PEA อนุโลมให้ขยายระยะเวลาในการรอเอกสารใบอนุญาตแล้ว
อีก 7 เดือน นับจากวันครบกําหนดทดลองปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ PEA ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA อย่างเป็น
ระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคําแอบอ้างใดๆ หรือ
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดทําแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร้อยโท
(สุพจน์ ใช้บางยาง)
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

