เลขที่ 970

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชื่อผูผ านการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2)
(ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร เฉพาะสังกัดฝายพัฒนาระบบดิจิทัล)
ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผูเขารับการสอบ
ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563 (ครั้งที่ 2)
โดยดําเนินการสอบปฏิบัติไปแลว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นั้น
บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่อผูผ านการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อของผูผานการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
กฟภ. กําหนดใหผูผานการสอบปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ ในวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

1

เลขประจําตัวสอบ คํานําหนาชื่อ

6310002140009

นางสาว

ชื่อ

อรดา

นามสกุล

เวลารายงานตัว

เพ็ชรสูงเนิน
09.00 น.

2

6310002140010

นางสาว

ศิรประภา

สิงหคํา

สถานที่
หองประชุม 5 ชั้น 5
อาคาร LED
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
สํานักงานใหญ
เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

2. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณ
ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หากผูใดฝาฝน ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัตินี้ อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการสอบสัมภาษณหรือยุติการสอบสัมภาษณสําหรับบุคคลนั้น ดังนี้
2.1 ผูเขารับการสอบสัมภาษณมีหนาที่ตองทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ โดยจะตองเขารับ
การสอบสัมภาษณตามที่ กฟภ. กําหนดเทานั้น ทั้งนี้ กฟภ. จะถือวาผูเขารับการสอบสัมภาษณไดรับทราบรายละเอียด
ตางๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถวนแลว
2.2 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเปน
สุภาพชน หากผูใดฝา ฝนไมป ฏิบัติตาม คณะกรรมการสอบสัมภาษณอาจใชดุล ยพินิจ ในการพิจ ารณาอนุญ าตหรื อ
ไมอนุญาตในการสอบสัมภาษณได
2.3 ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
ฉบับจริงที่มีรูปถายและยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ เพื่อ กฟภ. จะ
ดําเนินการสงไปตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ คือ
2.3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ
2.3.2 สํา เนาปริญ ญาบัตร หรือหนังสือรับ รองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ (กรณีผูที่ยังไม ไดรั บ
ปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (กรณีผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ) จํานวน 1 ฉบับ
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2. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณ (ตอ)
2.3.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
2.3.4 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน
สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเปนขาราชการทหาร) จํานวน 1 ฉบับ
2.3.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/
ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน และถือวา
ผูเขารับการสอบสัมภาษณไดรับรองวาตนเองเปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนดไวทุกประการ
หากปรากฏในภายหลังวาผูเขารับการสอบสัมภาษณรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
จะถือวาบุคคลผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัตริ วมถึง กฟภ. สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน
กรณีที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบวาเปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให
กฟภ. จะถือวาการสอบคัดเลือกของบุคคลผูนั้นเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์เขาเปนพนักงาน กฟภ. โดยอาจถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ บุคคลผูนั้นไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบตางๆ ดวย
2.4 กฟภ. จะจัดทําหนังสือแจงความประสงคใหดําเนินการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติ อาชญากรใหกับผูเขา รับ การสอบสัมภาษณ เพื่อนําไปยื่นที่สถานีตํารวจนครบาล หรือสถานีตํารวจภูธรตาม
ทะเบียนบาน หรือภูมิลําเนาเดิม หรือศูนยพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กฟภ.
กํ า หนด ทั้ ง นี้ หากไม ส ามารถไปตรวจสอบประวั ติ พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ เพื่ อ ตรวจสอบประวั ติ อ าชญากรได หรื อ
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยระเบียบพนักงาน
พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24) และตามพระราชบัญ ญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูนั้นในภายหลังไดทุกขั้นตอน สําหรับคาใชจาย
ในการดําเนินการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือ ผูสอบสัมภาษณเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ กฟภ.
จะไมชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และจะไมมีผลผูกพันใดๆ
2.5 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองถึงสถานที่สอบกอนเวลารายงานตัวอยางนอย 30 นาที หากผูใดไมมา
รายงานตั ว ตาม วั น เวลา และสถานที่ ที่ กฟภ. กํ า หนดไว คณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ อ าจใช ดุ ล พิ นิ จ
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตในการสอบสัมภาษณได
2.6 ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองเขารับการสอบกับกรรมการสอบสัมภาษณ ตามที่ กฟภ. กําหนดไว
เทานั้น
2.7 เมื่อสอบสัมภาษณเสร็จแลว ใหผูเขารับการสอบสัมภาษณออกจากสถานที่สอบโดยทันที หามพูดคุย
หรือติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
3. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
3.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ (ยกเวน
เมื่อตองถอดหนากากใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ

สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชีวติ ทั่วไทย

3
4. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก
4.1 กฟภ. กําหนดคะแนนในการสอบคัดเลือก ดังนี้
แฟมสะสมผลงาน

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ

20 คะแนน

60 คะแนน
- เกณฑการพิจารณาผูผ านเกณฑตองมีคะแนน ไมนอยกวา 50%

20 คะแนน

ทั้งนี้ หากไมเขารับการสอบสัมภาษณตามที่ กฟภ. กําหนด
กฟภ. จะถือวาผูนนั้ สละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.

4.2 ผูผานการสอบคัดเลือก คือ ผูที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟมสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ และ
คะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอั ตราที่
กฟภ. เปดรับสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเปนลําดับแรก ตามดว ย
คะแนนสอบสัมภาษณเปนลําดับถัดไป ในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
4.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน
5. การประกาศรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก
กฟภ. จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก ไมเกินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต
6. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
6.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ไดในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หรือตามที่
กฟภ. กําหนด
6.2 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบวาผูสมัครเปนผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศฯ และ/หรือไมเปนไปตาม
คุณสมบัติที่ 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.
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6. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. (ตอ)
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 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายมนตชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ)
ผูชวยผูวาการ รักษาการแทน รองผูวาการบริหารองคกร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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