เลขที่ 970

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชื่อผูผ านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสํารอง
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563
(ครั้งที่ 2)
ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผูเขารับการสอบ
ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2)
และประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ การสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2) (ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร
เฉพาะสังกัดฝายพัฒนาระบบดิจิทัล) โดยไดดําเนินการสอบสัมภาษณไปแลว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น
บัด นี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่ อ ผู ผา นการสอบคั ด เลือ ก และบัญ ชี ร ายชื่อ สํา รอง การสอบคัดเลื อกจาก
บุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
กําหนดใหเฉพาะผูผานการสอบคัดเลือกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ เขารายงานตั ว
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED การไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานใหญ
2. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณ
1. รายชื
านการสอบคั
อกหนาที่จ ะตองทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว และจะตอ ง
2.1 ผู่อผผูาผนการสอบคั
ดเลืดเลื
อกมี

รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวที่กําหนดไวตามประกาศฉบับนี้ หากไมมารายงานตัวในวันดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์ในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหฉบับจริง
ที่มีรูปถายและยังไมหมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว และดําเนินการตามขั้นตอนในการรายงานตัว
2.3 ผู ผานการสอบคัดเลือกตอ งแตง กายใหสุภ าพเรียบรอย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป น
สุภาพชน
3. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
3.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่รายงานตัว
(ยกเวนเมื่อตองถอดหนากากใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขารายงานตัว
4. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก
4.1 กฟภ. กําหนดคะแนนในการสอบคัดเลือก ดังนี้
ตําแหนง
นักระบบงานคอมพิวเตอร
สังกัด ฝายพัฒนาระบบดิจิทัล

แฟมสะสมผลงาน

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ

คะแนนรวม

20 คะแนน

60 คะแนน

20 คะแนน

100
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4. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก (ตอ)
ตําแหนง

แฟมสะสมผลงาน

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ

คะแนนรวม

- นักระบบงานคอมพิวเตอร
สังกัด ฝายกลยุทธดจิ ิทัลและบริหารจัดการขอมูล
- วิศวกร (คอมพิวเตอร)
- นักวิเคราะหธรุ กิจ
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักบริหารงานทั่วไป

40 คะแนน

-

60 คะแนน

100

4.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ (ถามี)
และคะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอัตรา
ที่ กฟภ. เปดรับสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเปนลําดับแรก (เฉพาะ
ตําแหนงที่มีการสอบปฏิบัติ) ตามดวยคะแนนสอบสัมภาษณเปนลําดับถัดไป ในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบ
คัดเลือก
4.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน
5. การพิจารณาบัญชีรายชื่อสํารอง
5.1 ผูมีรายชื่อในบัญชีสํารอง คือ ผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ (ถามี)
และคะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน แตไมอยูในอันดับตามจํานวนอัตราที่ กฟภ. เปดรับสมัคร
5.2 บัญชีรายชื่อสํารองจะนํามาใชในกรณี ดังนี้
5.2.1 ผูผานการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์
5.2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานในวันที่กําหนด
5.2.3 ผูผานการสอบคัดเลือกไมสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่กําหนดได
5.2.4 กฟภ. มีความจําเปนตองทดแทนในอัตราตางๆ
5.2.5 ผูผานการสอบคัดเลือก ประจําป 2563 ที่ไดรับการจางเปนพนักงานของ กฟภ. ลาออก หรือ
ถูก กฟภ. เลิกจาง
5.3 กํ า หนดให บั ญ ชี ร ายชื่อ สํา รองมีผ ลถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน 2564 หลัง จากนั้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ สํ า รอง
จะไมมีผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ.
5.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกไดใหม ในตําแหนงเดียวกัน หากมีความจําเปน
จะต อ งพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให เ ป น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะงานที่ เ ป น การเฉพาะเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ไ ด
สอบคัดเลือกไวแลว โดยไมจําเปนตองเรียกบัญชีรายชื่อสํารองในครั้งนี้
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6. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
6.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หรือตามที่
กฟภ. กําหนด
6.2 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบวาผูสมัครเปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ และ/หรือไมเปนไป
ตามคุณสมบัติที่ กฟภ. กําหนด และ/หรือใชขอมูลในการสมัครไมตรงกับขอเท็จจริง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์
ผูสมัครในการพิจารณาเปนผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
6.3 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูสมัครไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถสมัครงานกับ กฟภ. ไดอีก
ตอไป รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไมสามารถเรียกรอง
สิทธิใ์ ดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ ในกรณีที่ กฟภ. ดําเนินการจางแลว จะถูกเลิกจาง
เพื่อใหพนสภาพจากสถานะการเปนพนักงาน หากผูสมัครกระทําการ ดังตอไปนี้
6.3.1 มีเจตนาใหขอมูลในการสมัครงานที่เปนเท็จหรือไมถูกตอง
6.3.2 ใชเอกสารในการสมัครที่เปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให
6.3.3 กระทําการที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริต หรือคัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา เผยแพร
ขอสอบและเฉลยขอสอบของ กฟภ.
6.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัด เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของ กฟภ.
6.5 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให เปนเวลา
ไมนอยกวา 4 ป นับตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงคขอยายหนวยงานได ทั้งนี้ ตองอยูใน
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.
6.6 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขา
ปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบ
ลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย)
และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปน
ระบบ ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือ
การเรียกรับเงินเพื่อฝากเขาปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสุชาติ เครือแกว)
รองผูวาการบริหารองคกร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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