
 

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก 

และ ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และ ผู้ปฏบิัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า
เพื่อเข้าปฏบิตัิงานตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยช่าง (ปฏบิัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี

สัญญาจ้าง 2 ปี สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอก และ ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ระบบไฟฟ้าเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1.1 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง  จํานวน 21 อัตรา 

สังกัด : แผนกก่อสร้าง  
หน่วยงาน : 1.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จํานวน 1 อัตรา 

1.1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกบริการลูกค้า  
หน่วยงาน : 1.1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 3 อัตรา 

1.1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จํานวน 1 อัตรา 

1.1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา จ.ลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : 1.1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.10  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอบ้านธิ จ.ลําพูน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.11  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอลี้ จ.ลําพูน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.12  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.13  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.14  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอห้างฉัตร จ.ลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 
หน่วยงาน : 1.1.15  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอป่าซาง จ.ลําพูน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงคํา จ.พะเยา จํานวน 1 อัตรา 

1.1.18  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.19  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ลาว จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 
 
 

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 

เลขที่   958   .  



 I 2 

1.2 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  จํานวน 14 อัตรา 

สังกัด : แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา  
หน่วยงาน : 1.2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จํานวน 2 อัตรา 

1.2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 4 อัตรา 

1.2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง จํานวน 3 อัตรา 

1.2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย จ.เชียงราย จํานวน 3 อัตรา 

1.2.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.3 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยบัญชี  จํานวน 3 อัตรา 
สังกัด : แผนกบัญชีและประมวลผล  
หน่วยงาน : 1.3.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จํานวน 1 อัตรา 

1.3.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 อัตรา 

1.3.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

 
 

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย
วิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ.2558  ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุ ดังต่อไปน้ี 

ที่ ผู้สมัคร อายุ 

1 บุคคลภายนอก 
ไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 

ในวันย่ืนใบสมคัร 

2 

ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า 
(ปัจจุบันปฏิบัติงานภายในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมอีายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 :             
เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560) 

ยกเว้นคุณสมบัติ 
เรื่องอายุ 

 

2.3 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ย่ืนใบสมัคร (ถือวันที่สําเร็จการศึกษา
ตามท่ีระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 

2.4 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน  สด.8 หรือ สด.43 หรือ                    
สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) เท่าน้ัน 

2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 

ที่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 
1 

ผู้ช่วยช่าง 
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง หรือ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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ที่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 

2 
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากําลัง หรือ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพศชาย สายตาปกติ ไม่บอดสี  โดยให้นําใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล
หรือเอกชนมาแสดง  ในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่าน้ัน 
- ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 เซนติเมตร นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน 
85 กิโลกรัม 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงพิการ เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) 
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานบนเสาไฟ  โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ จะทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2) 
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทํางานบนที่สูงต้ังแต่ 8  เมตร ขึ้นไป 
- สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ ได้ 
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล 

3 ผู้ช่วยบัญชี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี 

2.6 กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ตรงกับสายงานของตําแหน่งในการสมัครได้ ดังต่อไปน้ี 

ที่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ  สาขาวิชา 
1 ผู้ช่วยช่าง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

- สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง  
 2 

ผู้ช่วยช่าง 
(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

3 ผู้ช่วยบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี, คอมพิวเตอร์เพ่ือการบัญชี 

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จะจ้างในอัตราค่าจ้างและ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท) เท่าน้ัน และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 

2.7 ไม่อนุญาตให้บุคคล ดังต่อต่อไปน้ี สมัครสอบ 
2.7.1) ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาจ้าง 2 ปี ปัจจุบัน 
2.7.2) อดีตพนักงาน/ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พ้นสภาพเน่ืองจากถูกให้ออก หรือ   

ปลดออก หรือไล่ออก 
2.7.3) ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกกรณี (พนักงาน/

ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งอดีตและปัจจุบัน หรือบุคคลภายนอก) 

กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่          
0-5324-1018 ต่อ 10970-71 , 10907 และ 10002 ในวันและเวลาราชการ 

 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information) ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
 

3. ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information) 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ) 
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4.1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แนบท้ายประกาศ) 

หรือสแกนผ่าน QR Code 

 
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
ด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเท่าน้ัน 

4.2 รูปถ่ายสีเป็นทางการ ขนาด 2 น้ิว  ในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา  
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (พร้อมติดรูปลงในใบสมัคร) 

4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า (ที่ยังไม่หมดอายุ)  จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 
4.5 สําเนาใบประกาศนียบัตร (กรณีผู้ที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน)         
จํานวน 1 ฉบับ 

4.6 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 

4.7 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่ หลักฐาน   
สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) อย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ 

4.8 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือคํานําหน้า/ช่ือตัว/ช่ือสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน    
คํานําหน้า/ช่ือตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ) 

4.9 สําเนาใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผู้สมัครตําแหน่ง   
ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) 

4.10 หนังสือยินยอมลดวุฒิ โดยใช้วุฒิเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผู้สมัครใช้
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการสมัคร (แนบท้ายประกาศ) 

4.11 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทผู้รับจ้างงานบริการงานระบบไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่าผู้สมัครยังคงมีสถานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดวันเข้าปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง
รายวัน และสถานที่ปฏิบัติงาน (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ระบบไฟฟ้า ซ่ึงมีอายุเกินกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ย่ืนใบสมัคร) จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งน้ี ในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือกํากับและรับรองสําเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย ด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเท่าน้ัน 

 

 

4. เอกสารประกอบการย่ืนหลกัฐานใบสมัคร 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลวัดเกต 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5324-1018 ต่อ 10970-71 , 10907 และ 10002 โทรสาร 
0-5324-0125 โดยแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้ย่ืนใบสมัคร  โดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย         
(วัดส่วนสูง/ช่ังนํ้าหนัก/ รอยสัก) สําหรับผู้สมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

 
 
ระหว่างวันที่   23 - 27  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ทาง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด หรือที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/n1 และเพจ Facebook :         
PEA N1 Careers  

 
 

ที่ ตําแหน่ง วันที ่ เวลา 
1 ผู้ช่วยช่าง  26 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 
2 ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 
26 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 

3 ผู้ช่วยบัญชี 26 เมษายน 2563 13.00 – 16.00 น. 

ทั้งน้ี หาก ณ วันที่ปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นจํานวนมาก และสถานที่สอบไมส่ามารถรองรับได้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวัดเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่
สอบข้อเขียน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบอีกคร้ังในประกาศฯ ตามข้อ 7 

 
 
9.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่าน

การสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) 
และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกันทุกหัวข้อวิชา ไม่น้อยกว่า 
50% เรียงจากสูงสุดลงมาตามลําดับ และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ ทั้งน้ี จะประกาศจํานวนผู้ผ่านการ
สอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และ
สอบสัมภาษณ์ ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 

9.2 หาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการ
กระทําอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาให้ผู้น้ันสอบใหม่เป็นการเฉพาะ
รายอีกคร้ังหน่ึง และหากผู้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้เข้ารับการสอบ
ใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จะถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิ 
และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

 

5. สถานทีส่มัคร 

6. ระยะเวลารับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อผูเ้ขา้รับการสอบข้อเขยีนและสถานที่สอบ 

9. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผา่นการสอบข้อเขียน 

8. วันและเวลาในการสอบข้อเขียน 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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10.1 โครงสร้างคะแนนในการสอบคัดเลือก มีดังน้ี 

10.1.1 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง  และ ผู้ช่วยบัญชี 

คะแนนสอบขอ้เขียน 
(น้ําหนัก) 

คะแนนสอบสมัภาษณ์ 
(น้ําหนัก) คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 

70% 30% 
คะแนนสอบข้อเขียน (นํ้าหนัก 70%) 

+ 
คะแนนสอบสมัภาษณ์ (นํ้าหนัก 30%) 

10.1.2 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

คะแนน 
สอบข้อเขียน 

(น้ําหนัก) 

คะแนน 
ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ 

(น้ําหนัก) 

คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ 

(น้ําหนัก) 

คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก 
(100%) 

70% 18% 12% 

คะแนนสอบข้อเขียน (นํ้าหนัก 70%) 
+ 

คะแนนทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (นํ้าหนัก 18%) 
+ 

คะแนนสอบสมัภาษณ์ (นํ้าหนัก 12%) 

10.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะปีน   
เสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นนํ้าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนแล้ว อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่เปิดรับสมัครตามประกาศน้ี  
ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า)), คะแนนสอบสัมภาษณ์ เป็นสําคัญ ในการจัดลําดับรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

10.3 ผู้มีรายช่ือในบัญชีสํารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะปีน   
เสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นนํ้าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจํานวนที่เปิดรับสมัครตามประกาศน้ี (ตามข้อ 10.2) 

10.4 บัญชีรายช่ือสํารองจะนํามาใช้กรณี ดังน้ี 
10.4.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธ์ิ 
10.4.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
10.4.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตามท่ีกําหนดได้ 
10.4.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความจําเป็นต้องทดแทน

หรือสรรหาตามแผนอัตรากําลังที่เป็นการสรรหาจากกลุ่มบุคคลภายนอก และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
เหมาบริการงานระบบไฟฟ้าเท่าน้ัน 

ทั้งน้ี กําหนดให้บัญชีรายช่ือสํารองมีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หลังจากน้ันบัญชีรายช่ือ
สํารองจะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 
 
 

10. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผา่นการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงาน 
(Job Information) 

 
 

 
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก  
และ ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และ ผู้ปฏบิัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า 

เพื่อเข้าปฏบิตัิงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตําแหน่ง ผู้ชว่ยช่าง ผู้ชว่ยช่าง (ปฏิบตัิการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบญัช ีสัญญาจ้าง 2 ปี 



 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1.   รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
1.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 
1.2 Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS 

แผนกก่อสรา้ง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2, 3 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานบริการรับคําร้อง 
1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับคําร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 กําหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการชําระเงิน  

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานคําร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

2. รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 

แผนกบริการลูกค้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานจัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 
1.1 การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุง ฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 

2. รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 
2.2 Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS   

แผนกก่อสรา้งและปฏิบัติการ  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสาขา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานบริการรับคําร้อง 
1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับคําร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 กําหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการชําระเงิน  

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานคําร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 



 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. ทําหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชม. (ลักษณะอยู่เวรแบบกะ) 
 ภารกิจหลัก 
1.1  ค้นหาสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 

 1.2  แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในระบบจําหน่ายและสายส่ง รวมถึงส่วนของผู้ใช้ไฟ (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) 
 1.3  ตรวจสอบระบบจําหน่ายหลังการแก้ไขฯ ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน 
 1.4  จ่ายไฟคืนระบบจําหน่าย พร้อมตรวจสอบระบบจําหน่ายหลังจากการจ่ายไฟคืน 
 1.5  ตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์สํารองฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 1.6  ตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ วิทยุสื่อสาร และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ภารกิจรอง 
 1.7  ปฏิบัติงานด้านบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและสายส่ง 
   1.7.1  ตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและสายส่ง (Patrol system) 

 1.7.2  ตรวจสอบวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น วัดกระแส แรงดันไฟฟ้า จัดสมดุลโหลดใน
กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

   1.7.3  ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจําหน่ายตามขีดความสามารถท่ีดําเนินการได้ 
   1.7.4  สามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายได้ 

แผนกปฏิบัติการและบํารงุรกัษา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 



 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. ช่วยรับผิดชอบในงานการเก็บเงินและรับชําระเงิน 
1.1 จัดทําและแจ้งหน้ีแบบรวมศูนย์ 
1.2 รับชําระเงิน และนําฝากเงินสดและเช็คธนาคาร บันทึกเช็คคืน (Return Check) และ

ตรวจสอบความถูกต้อง 
1.3 ออกใบแทนใบกํากับภาษี เพ่ิมหน้ี ลดหน้ี และพิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

ใบเสร็จรับเงิน 
1.4 จัดทําและรวบรวมสถิติผลการเก็บเงินค่าไฟฟ้า และจัดทําและจัดเก็บรายงานภาษีขาย 

2. ช่วยรับผิดชอบในงานปิดบัญชีประจําวัน 
2.1  ปิดบัญชีประจําวัน ตรวจสอบเงินสดและเช็คคงเหลือในระบบให้ตรงกับรายงานตรวจ

นับเงินสด 
2.2  ตรวจสอบเงินคงเหลือระบบจัดการเงินสด (BPM-Cash management) ให้ตรงกับ

บัญชีแยกประเภท 
 

แผนกบัญชีและประมวลผล  การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 



 
 

 

 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ว่าด้วยการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ.2558 
 

หมวด 1 (ข้อ 6) ผู้ที่จะเข้าเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

ก. คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

4. เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา 

ข. ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึง่อย่างใด 

(1) เป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 
เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ดังน้ี 

(1.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

(1.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(1.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(1.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(1.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด 

(2) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท 

(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากงาน 

(6) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี หรือ 

(7) เป็นผู้ปฏิบัติงานประจําสังกัดหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นผู้มีตําแหน่งการเมือง ทั้งโดยการแต่งต้ังหรือ
เลือกต้ังตามกฎหมาย 

 
 

------------------------------------------------------ 



 
 

ใบสมคัรคดัเลือกเข้าเป็นลกูจ้าง 
 

 
 

 
ในการกรอกใบสมคัรน้ี ไมถ่อืวา่เป็นการวา่จา้งแต่อยา่งใด  แต่เป็นเพยีงการรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เทา่นัน้  ผูใ้หข้อ้มลูไมม่สีทิธิ
เรยีกรอ้งใด ๆ ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 

ตาํแหน่งทีต่อ้งการสมคัร 1.  
2.  

หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะปฏบิตังิาน  สาํนกังานกลาง (กรงุเทพ ฯ)  จงัหวดั  ไมร่ะบุหน่วยงาน 

กรณีสมคัรงานตาํแหน่ง วศิวกร / สถาปนิก 

ไดร้บั 

 ใบ กว. ประเภท 

 ใบ กส. ประเภท 

 อยูร่ะหวา่งยื่นขอ 

รายละเอียดส่วนบคุคล 

1 คาํนําหน้าชื่อ  นาย    นาง   นางสาว   อื่นๆ  

ชื่อ นามสกุล                                               
เพศ  ชาย  หญงิ 

2 เกดิวนัที ่ เดอืน พ.ศ 

3 ทีอ่ยูป่จัจุบนัทีส่ามารถตดิต่อได ้เลขที ่ ตรอก / ซอย 

ถนน ตาํบล / แขวง 
อาํเภอ / เขต จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                        
E - mail address 

4 เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
5 บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที ่ บตัรประจาํตวัขา้ราชการเลขที ่
6 การคดัเลอืกทหาร  ผา่นการคดัเลอืกทหารแลว้  ไมต่อ้งเป็น  หลกัฐาน สด. 43 เลขที ่

 เป็น  หลกัฐาน สด. 8 เลขที ่
 ไมต่อ้งเป็นเน่ืองจากเรยีน รด. หลกัฐาน สด. 8 เลขที ่

  ยงัไมไ่ดค้ดัเลอืก  ตอ้งไปรบัการคดัเลอืกในปี พ.ศ. 
วฒิุการศึกษา   

7 
ระดบัการศกึษา สถานศกึษา 

ระยะเวลาการศกึษา 
วฒุทิีไ่ดร้บั สาขาวชิา 

เกรด 

เฉลีย่ จาก ว/ด/ป ถงึ ว/ด/ป 
       
       
       
       
       
       

 

วนัที.่............. เดอืน.................................... พ.ศ. ...................... 

เลขที ่....................................... 

รบ.1- ร.56 

 
 

รปูถ่ายครึง่ตวั 
(ทา่ปกตไิมส่วมหมวก) 

ขนาด 2 น้ิว 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

8 ระยะเวลาทาํงาน  
สถานทีท่าํงาน ประเภทธุรกจิ ตาํแหน่ง โทรศพัท ์

เงนิเดอืน
สดุทา้ย เหตุทีอ่อก เริม่ 

ว/ด/ป 

สิน้สดุ 

ว/ด/ป 
        
        
        

9 เคยปฏบิตังิานกบั กฟภ. มาแลว้หรอืไม ่   ไมเ่คย 

 เคย   ลกูจา้งรายวนั / ชัว่คราว 

 พนกังานประจาํรหสัพนกังาน               
 ตาํแหน่ง (สดุทา้ย)                                    สงักดั 

ความรู้ความสามารถ 

10             ภาษาต่างประเทศ ดมีาก         ด ี พอใช ้ น้อย 

ภาษาองักฤษ  พดู     
 ฟงั     
 อ่าน     
 เขยีน     

ภาษาอื่น (ระบุ)  พดู     
 ฟงั     
 อ่าน     
 เขยีน     

11 คอมพวิเตอร ์(ระบุ)  ดมีาก ด ี พอใช ้ น้อย 

1     

2     

3     

4     

5     

12 ความสามารถในการขบัรถยนต ์  ได ้  ไมไ่ด ้ ใบอนุญาตขบัรถยนต ์  ไมม่ ี  ม ีประเภท 

ความสามารถในการขีจ่กัรยานยนต ์  ได ้  ไมไ่ด ้ ใบอนุญาตขีจ่กัรยานยนต ์  ไมม่ ี  ม ี 
อ่ืนๆ 

13 ไดร้บัทราบการสมคัรงานเขา้ทาํงานกบั กฟภ. จาก  
14 บุคคลอา้งองิ ชื่อ นามสกุล 

ตาํแหน่ง สงักดั 

15 ความรูค้วามชาํนาญและขอ้มลูเพิม่เตมิอื่นๆ 
 

16 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิและถกูตอ้งทุกประการ  หากขอ้ความใดเป็นเทจ็หรอืไมต่รงกบัความจรงิ ให้
ถอืเป็นหลกัฐานเพือ่ยกเลกิการพจิารณาไดท้นัท ี

(ลงชื่อ)  ผูส้มคัรงาน 

(ชื่อตวับรรจง)   
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ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เพื่อเข้าปฏิบติังานตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟา้) สัญญาจ้าง 2 ปี
สังกัด การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2563

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1.1 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง  จํานวน 19 อัตรา 
สังกัด : แผนกก่อสร้าง  
หน่วยงาน : 1.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

1.1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกบริการลูกค้า  
หน่วยงาน : 1.1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน 2 อัตรา 

1.1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกมิเตอร์  
หน่วยงาน : 1.1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน  จํานวน 1 อัตรา 

1.1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย จ.เชียงราย จํานวน 2 อัตรา 

สังกัด : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : 1.1.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงแสน จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.1.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภองาว จ.ลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

1.1.13  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแจ้ห่ม จ.ลําปาง จํานวน 1 อัตรา 

สังกัด : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 
หน่วยงาน : 1.1.14  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.1.15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.1.16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จํานวน 1 อัตรา 

1.1.17  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงของ จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.2 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  จํานวน 36 อัตรา 

สังกัด : แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา  

หน่วยงาน : 1.2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา 

1.2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง จํานวน 2 อัตรา 
 

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 

เลขที่   959   .  



สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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1.2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน จํานวน 2 อัตรา 

1.2.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 3 อัตรา 

1.2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.2.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา 

1.2.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สาย จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.2.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา 

1.2.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา 

1.2.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา จ.ลําปาง จํานวน 3 อัตรา 

1.2.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง จ.เชียงราย จํานวน 1 อัตรา 

1.2.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน จ.เชียงราย จํานวน 8 อัตรา 

1.2.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหางดง จ.เชียงใหม่ จํานวน 8 อัตรา 

 
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย

วิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ.2558  ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  ในวันย่ืนใบสมัคร 
2.3 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่ย่ืนใบสมัคร (ถือวันที่สําเร็จการศึกษา

ตามท่ีระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)) 
2.4 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน  สด.8 หรือ สด.43 หรือ                    

สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) เท่าน้ัน 
2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้ง

คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
ที่ ตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม 
1 ผู้ช่วยช่าง 

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง หรือ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

2 
ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากําลัง หรือ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพศชาย สายตาปกติ ไม่บอดสี  โดยให้นําใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือ
เอกชนมาแสดง  ในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น 
- ส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  
85 กิโลกรัม 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนส้ัน) 
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงานบนเสาไฟ  โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
จะทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2) 
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทํางานบนที่สูงตั้งแต่ 8  เมตร ขึ้นไป 
- สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ ได้ 
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ) 
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2.6 กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง ในการสมัครได้ โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(12,690 บาท) เท่าน้ัน และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

2.7 ไม่อนุญาตให้บุคคล ดังต่อต่อไปน้ี สมัครสอบ 
2.7.1) ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาจ้าง 2 ปี ปัจจุบัน 
2.7.2) อดีตพนักงาน/ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พ้นสภาพเน่ืองจากถูกให้ออก หรือ   

ปลดออก หรือไล่ออก 
2.7.3) ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกกรณี (พนักงาน/

ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งอดีตและปัจจุบัน หรือบุคคลภายนอก) 
กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่          

0-5324-1018 ต่อ 10970-71 , 10907 และ 10002  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information) ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 

 
4.1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แนบท้ายประกาศ) 

หรือสแกนผ่าน QR Code 

 
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
ด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเท่าน้ัน 

4.2 รูปถ่ายสีเป็นทางการ ขนาด 2 น้ิว  ในชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา  
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (พร้อมติดรูปลงในใบสมัคร) 

4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้า (ที่ยังไม่หมดอายุ)  จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 
4.5 สําเนาใบประกาศนียบัตร (กรณีผู้ที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาแล้วเท่าน้ัน)         
จํานวน 1 ฉบับ 

4.6 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 

 
 

3. ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information) 

4. เอกสารประกอบการย่ืนหลกัฐานใบสมัคร 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ) 
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4.7 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่ หลักฐาน   

สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) อย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ 
4.8 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือคํานําหน้า/ช่ือตัว/ช่ือสกุล (กรณีมีการเปลี่ยน    

คํานําหน้า/ช่ือตัว/ช่ือสกุล ของตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ) 
4.9 สําเนาใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผู้สมัครตําแหน่ง   

ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) 
4.10 หนังสือยินยอมลดวุฒิ โดยใช้วุฒิเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผู้สมัครใช้

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในการสมัคร (แนบท้ายประกาศ) 

ทั้งน้ี ในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือกํากับและรับรองสําเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย ด้วยปากกาหมึกสีนํ้าเงินเท่าน้ัน 

 
ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลวัดเกต 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5324-1018 ต่อ 10970-71 , 10907 และ 10002 โทรสาร 
0-5324-0125 โดยแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้ย่ืนใบสมัคร  โดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย         
(วัดส่วนสูง/ช่ังนํ้าหนัก/ รอยสัก) สําหรับผู้สมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

 
 

ระหว่างวันที่   23 - 27  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 

ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด หรือที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/n1 และเพจ Facebook :         
PEA N1 Careers  

 
 

ที่ ตําแหน่ง วันที ่ เวลา 
1 ผู้ช่วยช่าง  26 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 
2 ผู้ช่วยช่าง 

(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 
26 เมษายน 2563 09.00 – 12.00 น. 

 
ทั้งน้ี หาก ณ วันที่ปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นจํานวนมาก และสถานที่สอบไมส่ามารถรองรับได้ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวัดเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่
สอบข้อเขียน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบอีกคร้ังในประกาศฯ ตามข้อ 7 

 
 
 
 

5. สถานทีส่มัคร 

6. ระยะเวลารับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อผูเ้ขา้รับการสอบข้อเขยีนและสถานที่สอบ 

4. เอกสารประกอบการย่ืนหลกัฐานใบสมัคร (ต่อ) 

8. วันและเวลาในการสอบข้อเขียน 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 



 

I 5 
 
 
9.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่าน

การสอบข้อเขียน เพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) 
และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกันทุกหัวข้อวิชา ไม่น้อยกว่า 
50% เรียงจากสูงสุดลงมาตามลําดับ และต้องเข้าสอบในทุกหัวข้อวิชาสอบ ทั้งน้ี จะประกาศจํานวนผู้ผ่านการ
สอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และ
สอบสัมภาษณ์ ตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่รับสมัคร 

9.2 หาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการ
กระทําอ่ืนใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคําตอบ หรือพิจารณาให้ผู้น้ันสอบใหม่เป็นการเฉพาะ
รายอีกคร้ังหน่ึง และหากผู้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้เข้ารับการสอบ
ใหม่ ปฏิเสธเข้ารับการสอบ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จะถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิ 
และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
10.1 โครงสร้างคะแนนในการสอบคัดเลือก มีดังน้ี 
 10.1.1 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง   

คะแนนสอบขอ้เขียน 
(น้ําหนัก) 

คะแนนสอบสมัภาษณ์ 
(น้ําหนัก) คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก (100%) 

70% 30% 
คะแนนสอบข้อเขียน (นํ้าหนัก 70%) 

+ 
คะแนนสอบสมัภาษณ์ (นํ้าหนัก 30%) 

10.1.2 ตําแหน่ง   :  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 

คะแนน 
สอบข้อเขียน 

(น้ําหนัก) 

คะแนน 
ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ 

(น้ําหนัก) 

คะแนน 
สอบสัมภาษณ์ 

(น้ําหนัก) 

คะแนนรวมของการสอบคัดเลือก 
(100%) 

70% 18% 12% 

คะแนนสอบข้อเขียน (นํ้าหนัก 70%) 
+ 

คะแนนทดสอบทักษะปีนเสาไฟ (นํ้าหนัก 18%) 
+ 

คะแนนสอบสมัภาษณ์ (นํ้าหนัก 12%) 
10.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะปีน   

เสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นนํ้าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% และเมื่อเรียงลําดับคะแนนแล้ว อยู่ในอันดับตามจํานวนอัตราที่เปิดรับสมัครตามประกาศน้ี  
ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบทักษะปีนเสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า)), คะแนนสอบสัมภาษณ์ เป็นสําคัญ ในการจัดลําดับรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

10.3 ผู้มีรายช่ือในบัญชีสํารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนทดสอบทักษะปีน   
เสาไฟ (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)) และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นนํ้าหนัก  
ไม่น้อยกว่า 50% แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจํานวนที่เปิดรับสมัครตามประกาศน้ี (ตามข้อ 10.2) 

 

9. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผา่นการสอบข้อเขียน 

10. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผา่นการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง 

สว่างท่ัวทิศ สร้างคุณภาพชีวิตท่ัวไทย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงาน 
(Job Information) 

 
 

 
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก  
เพื่อเข้าปฏบิตัิงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2563 

 
ตําแหน่ง ผู้ชว่ยช่าง และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏบิัติการระบบไฟฟ้า) สัญญาจ้าง 2 ปี 



 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1.   รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
1.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 
1.2 Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS 

แผนกก่อสรา้ง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2, 3 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานบริการรับคําร้อง 
1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับคําร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 กําหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการชําระเงิน   

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานคําร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

2. รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 

แผนกบริการลูกค้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1.  ช่วยรับผิดชอบในงานควบคุมคลังย่อยมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
1.1 ควบคุมคลังย่อยมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเบิก,จ่าย,รับคืน รวมถึง การขออนุมัติซ่อมและ

จําหน่ายออกจากบัญชี 
1.2 บริหารข้อมูลมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
1.3 จัดทําแผนความต้องการมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 
1.4 ควบคุม ตรวจสอบมิเตอร์ กรณีถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ 

2. รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
 2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 

แผนกมิเตอร์  การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ชั้น 1,2, 3 



 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานจัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 
1.1 การสร้าง/แก้ไข/ปรับปรุง ฐานข้อมูลสินทรัพย์อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 

2. รับผิดชอบในงานจัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS 
2.1 สร้าง/ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยใช้ Application ระบบ GIS 
2.2 Post ข้อมูล GIS (Attribute) ที่ปรับปรุงแล้วเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ GIS   

แผนกก่อสรา้งและปฏิบัติการ  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสาขา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. รับผิดชอบในงานบริการรับคําร้อง 
1.1 บริการติดต่อสอบถามและชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
1.2 บริการรับคําร้อง ตามที่ลูกค้า/ ผู้ใช้ไฟร้องขอ 
1.3 ลงทะเบียน/ยกเลิกสัญญาการใช้ไฟ (Move-In/Move-Out) 
1.4 กําหนดอัตราการคิดเงินค่าไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟ รวมถึงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด 
1.5 สร้างรายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ จนถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการชําระเงิน   

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของรายการที่ผ่านระบบงานคําร้องเท่านั้น 
1.6 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงานการให้บริการ ตามที่ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟร้องขอ 

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 



 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงาน (Job Information)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน (Key Activities) 

1. ทําหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชม. (ลักษณะอยู่เวรแบบกะ) 
 ภารกิจหลัก 
1.1  ค้นหาสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 

 1.2  แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในระบบจําหน่ายและสายส่ง รวมถึงส่วนของผู้ใช้ไฟ (หลังมิเตอร์ไฟฟ้า) 
 1.3  ตรวจสอบระบบจําหน่ายหลังการแก้ไขฯ ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน 
 1.4  จ่ายไฟคืนระบบจําหน่าย พร้อมตรวจสอบระบบจําหน่ายหลังจากการจ่ายไฟคืน 
 1.5  ตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์สํารองฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 1.6  ตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ วิทยุสื่อสาร และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 ภารกิจรอง 
 1.7  ปฏิบัติงานด้านบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและสายส่ง 
   1.7.1  ตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและสายส่ง (Patrol system) 

 1.7.2  ตรวจสอบวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น วัดกระแส แรงดันไฟฟ้า จัดสมดุลโหลดใน
กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

   1.7.3  ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจําหน่ายตามขีดความสามารถท่ีดําเนินการได้ 
   1.7.4  สามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายได้ 

แผนกปฏิบัติการและบํารงุรกัษา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, 2, 3 



 
 

 

 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ว่าด้วยการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ.2558 
 

หมวด 1 (ข้อ 6) ผู้ที่จะเข้าเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

ก. คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

4. เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา 

ข. ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึง่อย่างใด 

(1) เป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 
เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ดังน้ี 

(1.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

(1.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(1.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(1.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(1.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด 

(2) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท 

(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากงาน 

(6) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี หรือ 

(7) เป็นผู้ปฏิบัติงานประจําสังกัดหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นผู้มีตําแหน่งการเมือง ทั้งโดยการแต่งต้ังหรือ
เลือกต้ังตามกฎหมาย 

 
 

------------------------------------------------------ 



 
 

ใบสมคัรคดัเลือกเข้าเป็นลกูจ้าง 
 

 
 

 
ในการกรอกใบสมคัรน้ี ไมถ่อืวา่เป็นการวา่จา้งแต่อยา่งใด  แต่เป็นเพยีงการรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เทา่นัน้  ผูใ้หข้อ้มลูไมม่สีทิธิ
เรยีกรอ้งใด ๆ ต่อ กฟภ. ทัง้สิน้ 

ตาํแหน่งทีต่อ้งการสมคัร 1.  
2.  

หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะปฏบิตังิาน  สาํนกังานกลาง (กรงุเทพ ฯ)  จงัหวดั  ไมร่ะบุหน่วยงาน 

กรณีสมคัรงานตาํแหน่ง วศิวกร / สถาปนิก 

ไดร้บั 

 ใบ กว. ประเภท 

 ใบ กส. ประเภท 

 อยูร่ะหวา่งยื่นขอ 

รายละเอียดส่วนบคุคล 

1 คาํนําหน้าชื่อ  นาย    นาง   นางสาว   อื่นๆ  

ชื่อ นามสกุล                                               
เพศ  ชาย  หญงิ 

2 เกดิวนัที ่ เดอืน พ.ศ 

3 ทีอ่ยูป่จัจุบนัทีส่ามารถตดิต่อได ้เลขที ่ ตรอก / ซอย 

ถนน ตาํบล / แขวง 
อาํเภอ / เขต จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                        
E - mail address 

4 เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
5 บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที ่ บตัรประจาํตวัขา้ราชการเลขที ่
6 การคดัเลอืกทหาร  ผา่นการคดัเลอืกทหารแลว้  ไมต่อ้งเป็น  หลกัฐาน สด. 43 เลขที ่

 เป็น  หลกัฐาน สด. 8 เลขที ่
 ไมต่อ้งเป็นเน่ืองจากเรยีน รด. หลกัฐาน สด. 8 เลขที ่

  ยงัไมไ่ดค้ดัเลอืก  ตอ้งไปรบัการคดัเลอืกในปี พ.ศ. 
วฒิุการศึกษา   

7 
ระดบัการศกึษา สถานศกึษา 

ระยะเวลาการศกึษา 
วฒุทิีไ่ดร้บั สาขาวชิา 

เกรด 

เฉลีย่ จาก ว/ด/ป ถงึ ว/ด/ป 
       
       
       
       
       
       

 

วนัที.่............. เดอืน.................................... พ.ศ. ...................... 

เลขที ่....................................... 

รบ.1- ร.56 

 
 

รปูถ่ายครึง่ตวั 
(ทา่ปกตไิมส่วมหมวก) 

ขนาด 2 น้ิว 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

8 ระยะเวลาทาํงาน  
สถานทีท่าํงาน ประเภทธุรกจิ ตาํแหน่ง โทรศพัท ์

เงนิเดอืน
สดุทา้ย เหตุทีอ่อก เริม่ 

ว/ด/ป 

สิน้สดุ 

ว/ด/ป 
        
        
        

9 เคยปฏบิตังิานกบั กฟภ. มาแลว้หรอืไม ่   ไมเ่คย 

 เคย   ลกูจา้งรายวนั / ชัว่คราว 

 พนกังานประจาํรหสัพนกังาน               
 ตาํแหน่ง (สดุทา้ย)                                    สงักดั 

ความรู้ความสามารถ 

10             ภาษาต่างประเทศ ดมีาก         ด ี พอใช ้ น้อย 

ภาษาองักฤษ  พดู     
 ฟงั     
 อ่าน     
 เขยีน     

ภาษาอื่น (ระบุ)  พดู     
 ฟงั     
 อ่าน     
 เขยีน     

11 คอมพวิเตอร ์(ระบุ)  ดมีาก ด ี พอใช ้ น้อย 

1     

2     

3     

4     

5     

12 ความสามารถในการขบัรถยนต ์  ได ้  ไมไ่ด ้ ใบอนุญาตขบัรถยนต ์  ไมม่ ี  ม ีประเภท 

ความสามารถในการขีจ่กัรยานยนต ์  ได ้  ไมไ่ด ้ ใบอนุญาตขีจ่กัรยานยนต ์  ไมม่ ี  ม ี 
อ่ืนๆ 

13 ไดร้บัทราบการสมคัรงานเขา้ทาํงานกบั กฟภ. จาก  
14 บุคคลอา้งองิ ชื่อ นามสกุล 

ตาํแหน่ง สงักดั 

15 ความรูค้วามชาํนาญและขอ้มลูเพิม่เตมิอื่นๆ 
 

16 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิและถกูตอ้งทุกประการ  หากขอ้ความใดเป็นเทจ็หรอืไมต่รงกบัความจรงิ ให้
ถอืเป็นหลกัฐานเพือ่ยกเลกิการพจิารณาไดท้นัท ี

(ลงชื่อ)  ผูส้มคัรงาน 

(ชื่อตวับรรจง)   
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