ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจาปี 2563
ตาแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจาปี 2563 ตาแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้สถาบันการสอบภาษาอังกฤษ
ต่างๆ มีการปิดศูนย์สอบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว จึงทาให้ผู้สมัครไม่สามารถนาผลคะแนนมายื่นกับ
กฟภ. ตามกาหนดได้ ดังนั้น กฟภ. จึงขยายระยะเวลาให้ผู้สมัครนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันสอบ
สัมภาษณ์ที่ 29 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หาก ผู้สมัครไม่สามารถนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษมายื่นในวันดังกล่าว
กฟภ. จะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รและไม่ ไ ด้ รับ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกั บ กฟภ. ในต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว
และประกาศ วันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้ารับ
การสอบปฏิบัติ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจาปี 2563 ตาแหน่ง
นักระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยได้ดาเนินการสอบปฏิบัติเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เรียงลาดับตาม
รหัสประจาตัวสอบ)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลาดับตามรหัสประจาตัวสอบ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสประจาตัวสอบ
6310001140005
6310001140008
6310001140015
6310001140027
6310001140028
6310001140030
6310001140031
6310001140034
6310001140035
6310001140047
6310001140055

คานาหน้า
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ
ธนะวรรณ
วิลาวัณย์
นัชพล
นัทธร
คมคเนศ
กฤตนันท์
วรุฒ
ธนกร
อาทิมา
อินทัช
พัชระพงษ์

นามสกุล
สงวนทรัพย์
ชินสงคราม
นนทศิลา
ทองกาเหนิด
บุญเหลือ
น้อยบาท
จอมเกาะ
อติชาต
คามี
แสงกระจ่าง
ผุยหนองโพธิ์

2. วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
กฟภ. ก าหนดให้ ผู้ ผ่ า นการสอบปฏิ บั ติ เข้ ารั บการสอบสั มภาษณ์ ในวั น ศุ กร์ ที่ 29 มกราคม 2564
รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ เลขที่ 200
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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2
3. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือยุติการสอบสัมภาษณ์สาหรับบุคคลนั้น ดังนี้
3.1 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีหน้าทีต่ ้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องเข้า
รับ การสอบสัมภาษณ์ตามที่ กฟภ. กาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ กฟภ. จะถือว่าผู้เข้ารับการสอบสั มภาษณ์ได้รับทราบ
รายละเอียดต่างๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว
3.2 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้
3.3 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้ อมส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อ และรับรองสาเนาถูกต้อง
ให้ ครบถ้ว น มาแสดงในวัน สอบสั มภาษณ์ เพื่อ กฟภ. จะด าเนิน การส่ งไปตรวจสอบความถู กต้อ งของเอกสารกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ คือ
3.3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จานวน 2 ฉบับ
3.3.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับ
ปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย (กรณีผู้ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ) จานวน 2 ฉบับ
3.3.3 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสาเร็จ
การศึกษา จานวน 2 ฉบับ
3.3.4 ส าเนาหลั กฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่ าพ้ นภาระทางทหารแล้ ว ได้แ ก่
หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร) จานวน 2 ฉบับ
3.3.5 สาเนาผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ ที่ กฟภ. กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง
จานวน 1 ฉบับ ดังนี้
ที่
1
2
3

การสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC
(สอบทักษะ Listening และ Reading)
TOEFL
แบบ Internet Based Test (IBT)
TOEFL
แบบ Computer Based Test (CBT)

4

IELTS

5

CU-TEP

ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กาหนด
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
(คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

อายุของผลคะแนน

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ
(Test Date) จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
หรือถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากเดือน
และปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึง
6
TU-GET
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หรือถึงวันที่
สอบสัมภาษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนามของหน่วยงาน กฟภ.
และจะต้องเป็นผลการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เท่านั้น
ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
(คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)

3.3.6 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคานาหน้า/ชื่อตัว/
ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
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3
3. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องนาเอกสารตามข้อ 3.3.1 - 3.3.6 มายื่นให้ กฟภ. ได้ครบถ้วน
ในวันที่สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถนาเอกสารมายื่นให้ กฟภ. ได้ กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะถือว่าผู้เข้า รับการสอบสัมภาษณ์ได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
เป็นไปตามที่ กฟภ. กาหนดไว้ทุกประการหากปรากฏในภายหลังว่าผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศการรั บ สมัค รสอบคัด เลื อ กฯ จะถือว่ าบุค คลผู้ นั้นเป็นผู้ ขาดคุณ สมบั ติ รวมถึง กฟภ. สามารถตัด สิ ท ธิ์
ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
กรณีที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการ ออกให้
กฟภ. จะถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นพนักงาน กฟภ. โดยอาจถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่างๆ ด้วย
3.4 กฟภ. จะจั ดท าหนั งสื อแจ้งความประสงค์ ให้ ดาเนินการตรวจสอบประวั ติพิมพ์ลายนิ้วมื อ เพื่ อ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรให้กับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อนาไปยื่นที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ กฟภ. กาหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรได้ หรือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า
ด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24) และตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้นั้นในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ กฟภ. จะไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และจะไม่มีผลผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น กับ กฟภ.
3.5 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ควรถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ กฟภ. กาหนดไว้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้
3.6 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการสอบสั มภาษณ์ ตามที่ กฟภ. กาหนด
ไว้เท่านั้น
3.7 เมื่ อ สอบสั ม ภาษณ์ เ สร็ จ แล้ ว ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ อ อกจากสถานที่ ส อบสั ม ภาษณ์
โดยทันที ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า รับการสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้อยู่ระหว่างเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3.8 กรณีตรวจพบผู้ใดมีข้อพิรุธหรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ กฟภ. สามารถ
ดาเนินการให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผู้นั้นสอบสัมภาษณ์ใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่งจนได้ข้อยุติ หากผู้ที่ กฟภ.
แจ้งให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใหม่ปฏิเสธเข้ารับการสอบ กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้นจาก กฟภ.

4. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4.1 ปฏิบั ติตามมาตรการและคาสั่ ง ศูนย์ บริ ห ารสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อไวรั ส
โคโรนา (COVID - 19)
4.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากาก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่นามาจะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
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4. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อ)
4.3 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ หากพบว่าอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า 37.5 °C จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ หากพบผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
4.4 ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุ ญาตให้ เข้ารับการสอบสั มภาษณ์ ส าหรับ ผู้ ที่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มี
การระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 14 วัน นับถึงวันที่เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์
5. เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารอง
5.1 กฟภ. กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
แฟ้มสะสมผลงาน

สอบปฏิบัติ

20 คะแนน

(การพิจารณาผูผ้ ่านเกณฑ์ต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่า 50%)

60 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

รวม

20 คะแนน

100 คะแนน

5.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคือผู้ที่ มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ
และคะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และเมื่อเรียงลาดับคะแนนรวมแล้วอยู่ในอันดับตามจานวนอัตราที่
กฟภ. เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ พิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเป็นล าดับแรก ตามด้ว ย
คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคะแนนแฟ้มสะสมผลงานเป็นลาดับถัดไปในการจัดลาดับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
5.3 ผู้ผ่ านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้ว มือว่าไม่พบประวัติ
อาชญากร และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กาหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติจ้างเป็นพนักงาน
5.4 ผู้มีรายชื่อในบัญชีสารอง คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมจากคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบัติ
และคะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน แต่ไม่อยู่ในอันดับตามจานวนอัตราที่ กฟภ. เปิดรับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารอง
6.1 กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารอง ไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2564 ทางเว็บไซต์ ตามจานวนที่เหมาะสม
6.2 บัญชีรายชื่อสารองจะนามาใช้ในกรณี ดังนี้
6.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์
6.2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กาหนด
6.2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามที่กาหนดได้
6.2.4 กฟภ. มีความจาเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ
6.3 กาหนดให้บัญชีรายชื่อสารองมีผลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสารอง
จะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับ กฟภ.
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6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสารอง (ต่อ)
6.4 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ใหม่ ในตาแหน่งเดียวกัน หากมีความ
จาเป็ นจะต้องพิจารณาคัดเลื อกให้ เป็น ไปตามคุณสมบัติ ลักษณะงานที่เป็นการเฉพาะเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้
คัดเลือกไว้แล้ว โดยไม่จาเป็นต้องเรียกบัญชีรายชื่อสารองในครั้งนี้
7. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
กฟภ. กาหนด

7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือตามที่

7.2 กฟภ. ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้ผู้ ผ่ านการสอบคัดเลื อกไปปฏิบัติงานในหน่ว ยงานใดๆ
ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของ กฟภ.
7.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรให้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุ และแต่งตั้ง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.
7.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสาหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ,
การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร
สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ กฟภ. ดาเนินการรั บสมัครสอบคัดเลือกจากบุค คลภายนอกเพื่อเข้า ปฏิบัติงานกับ กฟภ.
อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคาแอบ
อ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ กฟภ. ไม่มีการจัดทาแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิง
พาณิชย์แต่อย่างใด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสุชาติ เครือแก้ว)
รองผู้ว่าการบริหารองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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