เลขที่ 970

ประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง รายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563
ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร
ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบ
ปฏิบัติ เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563
ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร โดยไดดําเนินการสอบสัมภาษณไปแลว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น
บัดนี้ กฟภ. ขอประกาศรายชื่อ ผู ผา นการสอบคั ดเลือ กจากบุ คคลภายนอกเพื่ อเข า ปฏิบั ติง านกั บ กฟภ.
ประจําป 2563 ตําแหนงนักระบบงานคอมพิวเตอร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (เรียงลําดับตามรหัสประจําตัวสอบ)
กฟภ. กํา หนดใหผูผา นการสอบคัดเลือก เขารายงานตัว ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํา นักงานใหญ
โดยมีรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว ดังนี้
วัน เวลาและสถานที่
ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
ในการรายงานตัว
1
6310001140005
นายธนะวรรณ สงวนทรัพย
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2564
เวลา 09.00 น.
2
6310001140015
นายนัชพล
นนทศิลา
ณ หองประชุม ฝบค. ชั้น 16
3
6310001140027
นายนัทธร
ทองกําเหนิด
อาคาร LED
4
6310001140034
นายธนกร
อติชาต
ไมมีบัญชีรายชื่อสํารอง เนื่องจากผลคะแนนไมผา นเกณฑที่ กฟภ. กําหนด

2. ขอปฏิบัติในการรายงานตัวสําหรับผูผา นการสอบคัดเลือก
2.1 ผูผา นการสอบคัดเลือกมีหนา ที่จ ะตองทราบ วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัว และจะตอง
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวที่กําหนดไวตามประกาศฉบับนี้ และตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเปนสุภาพชน
2.2 ผูผานการสอบคัดเลือกตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหฉบับจริง
ที่มีรูปถายและยังไมหมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัว และดําเนินการตามขั้นตอนในการรายงานตัว

3. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)
3.2 สวมหนา กากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่รายงานตัว
(ยกเวนเมื่อตองถอดหนากากใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขารายงานตัว
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4. เกณฑในการพิจารณาผูผานการสอบคัดเลือก
4.1 กฟภ. กําหนดคะแนนในการสอบคัดเลือก ดังนี้
แฟมสะสมผลงาน
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ
60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
(การพิจารณาผูผานเกณฑตอ ง
มีคะแนนไมนอ ยกวา 50%)

คะแนนรวม
100 คะแนน

4.2 ผูผา นการสอบคัด เลื อก คือ ผูที่มีค ะแนนรวมจากคะแนนแฟ มสะสมผลงาน คะแนนสอบปฏิบั ติ
และคะแนนสอบสัมภาษณ ไมนอยกวา 60 คะแนน และเมื่อเรียงลําดับคะแนนรวมแลว อยูในอันดับตามจํานวนอัตรา
ที่ กฟภ. เปดรับสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติเปนลําดับแรก ตามดวยคะแนน
สอบสัมภาษณเปนลําดับถัดไป ในการจัดลําดับรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
4.3 ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองไดรับผลการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือวาไมพบประวัติอาชญากร
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับการไฟฟา สวนภูมิภาค วา ดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1–24) และมีคุณสมบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 ภายในระยะเวลาที่ กฟภ. กําหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไมอนุมัติจางเปนพนักงาน

5. เงื่อนไขของผูผานการสอบคัดเลือกในการเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ.
5.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองสามารถเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ได ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือ ตามที่
กฟภ. กําหนด
5.2 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหผูผานการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานใดๆ ตามที่
กฟภ. เห็นสมควร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสังกัดเพื่อใหสอดคลองกับภาระงานของ กฟภ.
5.3 ผูผานการสอบคัดเลือกตองปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ กฟภ. จัดสรรใหเป นเวลา
ไมนอยกวา 4 ป นั บตั้งแตวันบรรจุและแตงตั้ง จึ งจะสามารถยื่นความประสงคขอย ายหนวยงานได ทั้งนี้ ตองอยูใน
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.
5.4 ผูผานการสอบคัดเลือก จะตองลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสําหรับผูผานการสอบคัดเลือกเพื่อ
เขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ซึ่งประกอบดวยเรื่องวันเขาปฏิบัติงาน, การยายหนวยงาน, การรักษาขอมูลที่เปนความลับ,
การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร
สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย) และการตรวจสอบผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ กฟภ. ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปนระบบ
ดวยความโปรงใส ยุตธิ รรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ หรือการเรียกรับเงิน
เพื่อใหสามารถเขาปฏิบัติงานได และ กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
(นายสุชาติ เครือแกว)
รองผูวาการบริหารองคกร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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