แบบ สกพ. (กฟ.) ๑
เลขที่ ...................
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว

แบบแสดงประวัติ โดยย่อ และประสบการณ์ก ารทํา งาน
เพื่อ เป็ น คณะกรรมการพัฒ นาชุม ชนในพืน้ ที่ร อบโรงไฟฟ้ า
กองทุน พัฒ นาไฟฟ้ า.....................................................................
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรีย น คณะกรรมการกํากับ กิ จ การพลังงาน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เลขประจําตัวประชาชน

เป็ น ผู้ได้รบั การสรรหาเป็ น

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้ า  ภาครัฐ  ภาคประชาชน  ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็ น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้ า กองทุน
พัฒนาไฟฟ้ า
ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ส่ว นที่ ๑ ข้อ มูล ประวัติ โดยย่อ
๑. เกิ ด วัน ที่

เดือ น

๒. สถานภาพ

 โสด

คูส่ มรสชื่อ (นาย/นาง)
จํานวนบุตร/ธิดา

พ.ศ.
 สมรส

อายุ
 หย่าร้าง

นามสกุล

อาชีพ
คน

๑) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี อาชีพ

๒) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี อาชีพ

๓) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี อาชีพ

ปี

๓. ที่อ ยู่ต ามทะเบีย นบ้าน บ้านเลขที่
ถนน

หมูท่ ่ี

ตําบล/แขวง

จังหวัด

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

๔. สถานที่ที่ส ามารถติ ด ต่อ ได้ส ะดวก
 บ้าน
เลขที่

 หน่วยงาน
หมูท่ ่ี

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

โทรศัพท์ (มือถือ)

๕. ประวัติ ก ารศึก ษา (เรีย งจากวุฒิ ก ารศึก ษาสูงสุด ลงไปตามลํา ดับ )
๑)

สาขา
สถาบัน

๒)

สาขา
สถาบัน

๓)

สาขา
สถาบัน

ส่ว นที่ ๒ ประวัติ ก ารทํางาน และประสบการณ์
๑. อาชีพในปัจ จุบ นั
สังกัด
ลัก ษณะงานในความรับ ผิด ชอบ

ตําแหน่ ง

๒. ประสบการณ์ก ารทํางานที่ส าํ คัญ ในอดีต (โปรดระบุเฉพาะหน้ า ที่ที่ส าํ คัญ )
ลําดับ
๑

ประสบการณ์การทํางาน

หน่วยงาน

ระยะเวลาการทํางาน

๒
๓
๔
๕
๓. ผลงาน ความรู้ ความชํานาญหรือ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตําแหน่ งคณะกรรมการพัฒ นา
ชุม ชนในพืน้ ที่ร อบโรงไฟฟ้ า
๓.๑ ข้า พเจ้า เป็ นผู้ม ีผ ลงานหรือ เคยปฏิ บ ตั ิ งานที่ แ สดงให้เห็น ถึงการเป็ นผู้ม ีค วามรู้ค วาม
เข้าใจและมีค วามเชี่ย วชาญหรือ มีป ระสบการณ์ (ระบุได้ม ากกว่า ๑ ด้าน) ในด้าน
 สังคม

 สาธารณสุข

 พลังงาน

 สิง่ แวดล้อม

 เศรษฐกิจชุมชน

 การเกษตร

 การปกครอง

 สุขอนามัย

 การสือ่ สาร

 สาขาอื่นอันเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า ระบุสาขา
๓.๒ ผลงาน ความรู้ ความชํานาญหรือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อ งกับ การพัฒ นาชุม ชนซึ่ง
แสดงถึงความเหมาะสมกับ ตําแหน่ งคณะกรรมการพัฒ นาชุม ชนในพืน้ ที่ร อบโรงไฟฟ้ า ที่ส าํ คัญ
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

๓.๓ ประวัติ ก ารฝึ กอบรม
ลําดับ
๑

หลักสูตร

หน่วยงาน/สถาบัน

ระยะเวลาการฝึ กอบรม

๒
๓
๔
๓.๔ ท่านเคยดํารงตําแหน่ งบริ หารในหน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชน หรือ การพัฒ นาชุม ชน
หรือ ท้อ งถิ่ น หรือ ไม่
 เคย โปรดระบุ ตําแหน่ง
ระยะเวลา
 ไม่เคย
๔. แนวคิ ดในการทํางานเพือ่ พัฒนาชุมชนในพื้นทีร่ อบโรงไฟฟ้ า

หมายเหตุ : สามารถแนบเอกสารสรุป ข้ อ มู ล และผลงาน ความรู้ค วามชํา นาญหรื อ
ประสบการณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเป็ นคณะกรรมการพัฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ า
เพิ่ มเติ มได้

ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้ยน่ื เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่
รอบโรงไฟฟ้ าพร้อมนี้
 หนังสือยืนยันคุณสมบัติ (แบบ สกพ.(กฟ.) ๒ สําหรับภาคประชาชน และแบบ สกพ.
(กฟ.) ๓ สําหรับผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๑ ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้น และเอกสารหลักฐานทีแ่ นบมาพร้อมนี้เป็ นความจริง
ทุกประการ หากมีขอ้ มูลใดเป็ นเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถูกตัดสิทธิจากการ
์
เป็ นผูส้ มัครหรือผูถ้ ูกเสนอชือ่ ในครัง้ นี้

ลงชื่อ

ผูส้ มัคร

(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ: ๑. โปรดกรอกรายละเอีย ดที่ เกี่ย วข้อ งตามแบบ สกพ.(กฟ.) ๑ นี้ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการกํา กับ กิ จ การพลัง งานในการพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ประธาน
รองประธาน และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการพัฒ นาชุม ชนในพืน้ ที่ร อบโรงไฟฟ้ า
๒. โปรดยื่น เอกสารและหลัก ฐานประกอบต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ กิ จ การ
พลังงาน ภายในวัน ที่
ใ น ว นั จ นั ท ร -์ ศ กุ ร ์ เว ล า
๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ได้ที่
๒.๑ สํา นั ก งานคณ ะกรรมการกํา กับ กิ จ การพลัง งาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัต ุ ร สั
จามจุร ี ชัน้ ๑๙ ถนนพญาไท เขตปทุม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ หรือ
๒.๒ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ กิ จ การพล งั งานประจํา เขต
ทัง้ นี้ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ่ ายบริ ห ารกองทุ น พัฒ นาไฟฟ้ า
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ ต่อ ๖๓๙, ๖๔๑

แบบ สกพ. (กฟ.) ๒

หนังสือ ยืน ยัน คุณ สมบัติ แ ละไม่ม ีล กั ษณะต้อ งห้าม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรีย น คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็ น ผู้ ที่
ได้รบั การสรรหาเป็ น กรรมการผู้แ ทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการพัฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบ
โรงไฟฟ้ า
และขอยืนยันว่า เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสญ
ั ชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่า ๒๕ ปี บริบรู ณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปี บริบรู ณ์
๓) มีพน้ื ความรูไ้ ม่ต่าํ กว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่าํ กว่า
การศึกษาภาคบังคับ
๔) มีช่อื ในทะเบียนบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ ระกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันทีด่ าํ เนินการสรรหา
๕) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูช้ ่วยผูด้ ําเนินงานของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งมีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ กรรมการทีป่ รึกษาพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
๗) ไม่ตดิ ยาเสพติดให้โทษ
๘) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
๙) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๐) ไม่เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งคําพิพากษาให้จาํ คุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายศาล
๑๑) ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ คยต้องคําพิพากษาให้จาํ คุกตัง้ แต่สองปี ขน้ึ ไป โดยได้พน้ โทษมายังไม่ถงึ ห้าปี
นับตัง้ แต่วนั ดําเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
๑๓) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในนิตกิ รรมสัญญาทีท่ าํ กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตนเองเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น หากมี
ข้อมูลใดเป็ นเท็จ หรือไม่ตรงกับความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถกู ตัดสิทธิ ์จากการเป็ นผูส้ มัครหรือผูถ้ ูก
คัดเลือกเป็ นกรรมการภาคประชาชน ในคณะกรรมการพัฒ นาชุมชนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้ า
ในครัง้ นี้

ลงชื่อ
(
วันที่

ผูส้ มัคร
)

แบบ สกพ. (กฟ.) ๓

หนังสือ ยืน ยัน คุณ สมบัติ แ ละไม่ม ีล กั ษณะต้อ งห้าม
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรีย น คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็ น ผู้ ที่
ได้รบั การสรรหาเป็ น กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒ นาชุมชนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้ า
และขอยืนยันว่า เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสญ
ั ชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่า ๓๕ ปี บริบรู ณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปี บริบรู ณ์
๓) มีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข พลังงาน สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา การเงิน หรือด้านสือ่ สาร
๔) มีช่อื ในทะเบียนบ้านในจังหวัดทีโ่ รงไฟฟ้ า
ตัง้ อยู่
๕) ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูช้ ่วยผูด้ ําเนินงานของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิน่ กรรมการทีป่ รึกษาพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
๗) ไม่ตดิ ยาเสพติดให้โทษ
๘) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
๙) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๐) ไม่เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งคําพิพากษาให้จาํ คุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายศาล
๑๑) ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ คยต้องคําพิพากษาให้จาํ คุกตัง้ แต่สองปี ขน้ึ ไป โดยได้พน้ โทษมายังไม่ถงึ ห้าปี
นับตัง้ แต่วนั ได้รบั การเสนอชื่อ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
๑๓) ไม่เป็ นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในนิตกิ รรมสัญญาทีท่ าํ กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตนเองเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น หากมี
ข้อมูลใดเป็ นเท็จ หรือไม่ตรงกับความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถกู ตัดสิทธิ ์จากการเป็ นผูส้ มัครหรือผูถ้ ูก
คัดเลือกเป็ น กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒ นาชุมชนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้ า
ในครัง้ นี้

ลงชื่อ
(
วันที่

ผูส้ มัคร
)

