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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
 1.1   ผู้สมัครต้องศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน เพ่ือยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ 
(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น) 

 1.2 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ทางระบบรับสมัคร
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/jobc3  ตามรูปแบบที่  PEA ก าหนด ระหว่างวันที่    
28 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.  ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.   

                                                                         

 
 

 

 
  ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ โดยเอกสารทุกฉบับที่เป็น
ส าเนาผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. / 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.  จ านวน  1  ฉบับ 
 2.2 ส าเนาใบประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / 
ส าเนาใบประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  1  ฉบับ 
   ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศฯ และได้รับเอกสารแสดงคุณวุฒิที่  
PEA ก าหนด  กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดย PEA  จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น  และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
   2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 2.4    รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 1 รูป 
 

1.  วิธีการรับสมัคร 

 

2. เอกสารประกอบการสมัคร  (แนบเอกสารทางระบบรับสมัครออนไลน์) 

 

https://dmsxupload.pea.co.th/jobc3


 

 
 

 -2 - 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
 

  
 
 2.5  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีมีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร 
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1  ฉบับ 
 2.6 เพศชาย ส าเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 กรณีรับราชการทหาร 
เท่านั้น)   จ านวน 1 ฉบับ  
 

 2.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าระบุ
ประเภทระบุสังกัด PEA ใด ระบุวันที่เริ่มปฏิบัติงานระบุ ระยะเวลาปฏิบัติงานและอัตราค่าจ้างต่อวัน (ค่าจ้างที่รับ
จากบริษัทฯ มิใช่ราคาที่บริษัทฯ เบิกจาก PEA) โดยให้นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง พร้อม
ประทับตรา และในส่วนของ PEA  รับรองโดยผู้ควบคุมงาน (พนักงาน PEA)   ผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 
(อก. / ผจก. กฟฟ. ชั้น 1 - 3) ตามแบบฟอร์มที่ PEA ก าหนดแนบท้ายประกาศ 
 2.8 ส าเนาเอกสารการเบิกค่าจ้าง (แบบฟอร์ม 003)  ดังนี้ 
 (1) ประจ างวด 1 - 15 ธันวาคม 2564    และ 
 (2) ประจ างวด 16 - 31 ธันวาคม 2564     
 2.9 หนังสือยินยอมลดวุฒิ   (กรณีใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัคร) 
 2.10  บันทึกแสดงเจตนาสมัครใจเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

 
 
 

 3.1 ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  จ านวน  10  อัตรา 
 

 ⚫ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้าก าลัง 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้าก าลัง 
 -  เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง  

 ➢ ผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 

 *หมายเหตุ : พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานที่
ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 
 -   ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร น้ าหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบ
ด้วย 100 ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 
 

3. คุณสมบัติทั่วไป/ คุณวุฒิ – สาขาวิชา/ต าแหน่งที่รับสมัคร/สถานที่ปฏิบัตงิาน 

2. เอกสารประกอบการสมัคร (แนบเอกสารทางระบบรับสมัครออนไลน์) (ตอ่) 

  (ต่อ) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
 -  สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสัก
ลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคม
รังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็น
ลูกจ้าง PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์)  
 -  สายตาปกติ  ไม่บอดสี  โดยให้น าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดง 
วันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น) 
 -  ไม่กลัวความสูง  สามารถปีนเสาท างานบนที่สูง  8 - 12  เมตรได ้
 -  สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง  ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 ⚫ สถานที่ปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน  
(อัตรา) 

1) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 2 

2) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกระทุ่มแบน ชั้น 2 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1 

3) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2  
(บ้านแพ้ว) ชั้น 3 

1 

4) แผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุทธมณฑล ชั้น 3 
จังหวัดนครปฐม 

6 

 
 
 
 
 
 

3. คุณสมบัติทั่วไป/ คุณวุฒิ – สาขาวิชา/ต าแหน่งที่รับสมัคร/สถานที่ปฏิบัตงิาน (ต่อ) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 

 3.2 ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง (ส านักงาน)  จ านวน  6  อัตรา 
 

 ⚫ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้าก าลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้าก าลัง 
 -  มีร่างกายแข็งแรง 
 ➢ ผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 -  สภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสัก
ลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคม
รังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรค
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง 
PEA (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยน าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์)  
 อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 

 ⚫ สถานที่ปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
 

ที ่ สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวน  
(อัตรา) 

1) แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 1 

2) แผนกบริการลูกค้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่ามะกา ชั้น 3 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1 

3) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1 

4) แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลบางน้ าจืด 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1 

5) แผนกมิเตอร์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุทธมณฑล ชั้น 3 
จังหวัดนครปฐม 

2 

 
 

3. คุณสมบัติทั่วไป/ คุณวุฒิ – สาขาวิชา/ต าแหน่งที่รับสมัคร/สถานที่ปฏิบัตงิาน (ต่อ) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม   
เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม   
โทรสอบถาม  0-3433-9140-5  ต่อ 10970 , 10971 

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

 
 

4. สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 





   บันทึกแสดงเจตนาสมัครใจเขา้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   
     

เขียนที่............................................................................... 
 
      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................. 

เรียน ผู้ช่วยผูว้่าการ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวัดนครปฐม 

       ข้าพเจ้า................................................................................................................................... 
ได้มาสมัครงานต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในต าแหนง่  ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัตกิารระบบไฟฟ้า) /ผูช้่วยช่าง (ส านักงาน) 

          1.  ขอแสดงเจตนายินยอมสมัครใจเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ   

เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าไปประกอบการพิจารณาในการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าท างานต่อไป ทั้งนี้ เป็นความสมัครใจ

ของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น โดยไม่มีผู้ใดจูงใจ หรือบังคับขู่เข็น ให้ข้าพเจ้ากระท าการทดสอบดังกล่าวแต่อย่างใด  กรณีหาก

เกิดเหตุใดๆ ขึ้นในขณะมีการทดสอบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย  จิตใจ  และทรัพย์สินของ

ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น 
          2.  ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความเสีย่งภัยในการทดสอบความสามารถของข้าพเจ้าเป็นอยา่งดีแล้ว  จึง 

ลงลายมือชื่อแสดงเจตนายนิยอมที่จะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคหากเกิดความเสียหายแก่
ข้าพเจ้าในการทดสอบความสามารถในครั้งนี้ต่อไป   

        3. ขอรับรองว่าสภาพร่างกายปกติ  ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ  ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพ

ปกติ   ไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น (เฉพาะภายนอกร่มผ้า) ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ  นิ้วไม่ขาดด้วน  

ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการ

จ้างเป็นลูกจ้าง PEA   

3.1  สภาพร่างกาย   

➢ ความพิการ  (ขาทัง้สองข้างอยู่ในสภาพปกติ , นิ้วไม่ด้วน) 
      ไม่มี   มี  ระบุ....................................... 

➢ แผลเป็นทีน่่ารังเกียจ 
      ไม่มี   มี  ระบุ....................................... 

➢ รอยสักลวดลายหรือสักยันต ์
      ไม่มี   มี  ระบุ........................................ 

➢ สายตา 
      ปกติ   บอดส ี

4. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลด้านร่างกายส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร น้ าหนักไม่ 

น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด หากไม่เป็นตามที่ก าหนด

ข้าพเจ้ายินยอมให้ PEA เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA   

     ส่วนสงู.................เซนติเมตร  น้ าหนัก……………………กิโลกรัม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
     ลงชื่อ...............................................................  
                    (.................................................................) 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวัดนครปฐม 

  

  

  

  

 

 

 

      



      เขียนที.่.............................................................................. 
 

      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................. 

 
เรียน ผู้ช่วยผูว้่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 
  ข้าพเจ้า.................................................................................. ................................................. 

ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชา 
 

    ไฟฟ้า   
 

ไฟฟ้าก าลัง 
 

ช่างไฟฟ้า   

ได้มาสมัครงานต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กลุ่มผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)   ในต าแหน่ง  
 

    ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  
 

ผู้ช่วยช่าง  (ส านักงาน)  
 

    ขอยินยอมลดวุฒิโดยใช้วุฒิเทียบเท่า............................ โดยไม่ขอเรียกร้องสิทธิใดๆ ต่อการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

 
 
     ลงชื่อ........................................................... 
 

                    (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

   

ปวช. 
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