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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 

วันอังคารที่  28 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่  1  กรกฏาคม 2565 

สถานที่สมัครสอบ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี  เลขท่ี  47/1  หมู่ 3  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 
ห้อง Creative Space ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
โทรสอบถาม  0-3845-5291, 0-3845-5086 ต่อ 10970-71 
 
 
 

     2.1 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในต าแหน่ง และเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ก าหนด สามารถดาวน์
โหลด     ใบสมัครได้ที่ QR Code หรือ URL ด้านล่าง 

 

 

 

      http://shorturl.at/fglwL 

 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วน ามาส่งด้วยตนเองที่ ห้อง 
Creative Space ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 
1 กรกฎาคม 2565  

     2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะ
ด าเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน  และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร  
(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 
 

 

 

 

1. สถานที่สมัครสอบ 

2. วิธีการสมัครสอบ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 

 

 3.1 ประเภท ลกูจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏบิัติงานตามสัญญาจ้างบริการ
งานด้านระบบไฟฟ้า   

  3.1.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  พร้อมแบบฟอร์มประกอบได้แก่   แบบตรวจสอบคุณสมบัติ,  
ใบยินยอมลดวุฒิ (กรณีต้องลดวุฒิ), บัตรประจ าตัวเข้าสอบ   
  3.1.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน  1  ฉบับ 
  3.1.3 ส าเนาประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  1  
ฉบับ 
  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศฯ และได้รับเอกสารแสดงคุณวุฒิ
ที่ PEA ก าหนด กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดย PEA จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น  และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  3.1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
  3.1.5 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน  2 รูป 
  3.1.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีมีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1  ฉบับ) 
  3.1.7 เพศชาย  ส าเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 กรณีรับราชการทหาร 
เท่านั้น) จ านวน 1 ฉบับ  
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ให้
เรียบร้อยด้วย 
  3.1.8 หนังสือรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าระบุ
ประเภทระบุสังกัด PEA ใด ระบุวันที่เริ่มปฏิบัติงานระบุระยะเวลาปฏิบัติงาน  และอัตราค่าจ้างต่อวัน (ค่าจ้างที่รับ
จากบริษัทฯ มิใช่ราคาที่บริษัทฯ เบิกจาก PEA) โดยให้นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง พร้อม
ประทับตรา และในส่วนของ PEA  รับรองโดยผู้ควบคุมงาน (พนักงาน PEA)  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน(ตาม
แบบฟอร์มที่ PEA ก าหนดแนบท้ายประกาศ) 
  3.1.9 ส าเนาเอกสารการเบิกค่าจ้าง (แบบฟอร์ม 003) งวดวันที่ 1 – 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
และงวดวันที่ 16 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 
 3.2 ประเภท บุคคลภายนอก 

  3.2.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด  พร้อมแบบฟอร์มประกอบได้แก่   แบบตรวจสอบคุณสมบัติ,  
ใบยินยอมลดวุฒิ (กรณีต้องลดวุฒิ), บัตรประจ าตัวเข้าสอบ   
  3.2.2 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน  1  ฉบับ 
  3.2.3 ส าเนาประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  1  
ฉบับ 
  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศฯ และได้รับเอกสารแสดงคุณวุฒิ
ที่ PEA ก าหนด กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดย PEA จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น  และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  
  3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
  3.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน  2 รูป 
  3.2.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีมีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1  ฉบับ) 
  3.2.7 เพศชาย  ส าเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 กรณีรับราชการทหาร 
เท่านั้น) จ านวน 1 ฉบับ  
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ให้
เรียบร้อยด้วย 

 
 
 

 4.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  
 ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า จ านวน  81  อัตรา 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง 
 - เพศชาย  มีร่างกายแข็งแรง  
 * หมายเหตุ:พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิ
ให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงท างานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป  
 - ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร 
 - ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

4. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 
  
 

 
- สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย

หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้างPEA(เฉพาะผู้
ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน าใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)  
 - สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบ
สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น) 
 - ไม่กลัวความสูง  สามารถปีนเสาท างานบนที่สูง  8 - 12  เมตรได ้
 - สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้  

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน
อัตรา 

1 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 5 
2 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 2 
3 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 4 
4 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 2 
5 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 2 
6 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง 9 
7 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 9 
8 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 4 
9 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 4 

10 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า 3 
11 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 1 
12 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง 5 
13 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง 3 
14 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านค่าย 4 
15 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง 3 
16 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านบึง 8 
17 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง 5 

4. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวนอัตรา จ านวน

อัตรา 
18 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม 5 
19 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพานทอง 1 
20 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีราชา 1 
21 แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสอยดาว 1 

 

 4.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)  
 ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า จ านวน  18  อัตรา  
 คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าก าลัง 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

  - ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร 
   - สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย
หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น   โดยน าใบรับรองแพทย์      มาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์)  
 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน
อัตรา 

1 แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 1 
2 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 1 
3 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง 1 

 

 

4. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวนอัตรา จ านวน

อัตรา 
4 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 1 
5 ส่วนงานก่อสร้าง ปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางน้ าเปรี้ยว 1 
6 ส่วนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า 1 
7 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า 1 
8 ส่วนงานก่อสร้าง ปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแปลงยาว 1 
9 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 1 
10 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ 1 
11 ส่วนงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง

ฉะเชิงเทรา 
1 

12 ส่วนงานปฏิบัติการบ ารุงรักษาและมิเตอร์ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง
ฉะเชิงเทรา 

1 

13 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเขาสมิง 1 
14 แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง 1 
15 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านบึง 1 
16 ส่วนงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาบางปะกง 
1 

17 งานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาแปลงยาว 

1 

18 ส่วนงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาเมืองฉะเชิงเทรา 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 

 4.3 ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)  
 ประเภท บุคคลภายนอก จ านวน  3  อัตรา  
 คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าก าลัง 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
   - สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย
หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือ
ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน าใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์)  
 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน
อัตรา 

1 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 1 
2 แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านฉาง 1 
3 แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสอยดาว 1 

 
 

 

4. ต าแหน่งที่รับสมัคร (ต่อ)  


