
 

 
แบบแสดงประวตัิโดยย่อ และประสบการณ์การทาํงาน 

เพื่อเป็นคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า 

กองทนุพฒันาไฟฟ้า..................................................................... 

วนัที ่     เดอืน        พ.ศ.    

เรียน คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว  

เลขประจาํตวัประชาชน   เป็นผู้ได้รบัการสรรหาเป็น

คณะกรรมการพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า   ภาครฐั    ภาคประชาชน   ผูท้รงคุณวุฒ ิ

ตําบล  อาํเภอ   จงัหวดั   

มคีวามประสงคจ์ะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็น คณะกรรมการพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า กองทุน

พฒันาไฟฟ้า   

ขา้พเจา้จงึขอสง่รายละเอยีดพรอ้มเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี  

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูประวตัิโดยย่อ 

๑. เกิดวนัที่                  เดือน                              พ.ศ.    อาย  ุ  ปี 

๒. สถานภาพ      โสด     สมรส     หยา่รา้ง 

    คูส่มรสชื่อ (นาย/นาง)  นามสกุล   อาชพี   

    จาํนวนบุตร/ธดิา  คน 

๑) ชื่อ/สกุล  อาย ุ ปี อาชพี    

๒) ชื่อ/สกุล  อาย ุ ปี อาชพี    

๓) ชื่อ/สกุล  อาย ุ ปี อาชพี    

 

ตดิรปูถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 

เลขที่ ................... 

แบบ สกพ. (กฟ.) ๑ 



๓. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น บา้นเลขที ่ หมูท่ี ่ ตรอก/ซอย    

ถนน ตําบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  

๔. สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

 บา้น          หน่วยงาน   

เลขที ่ หมูท่ี ่ ตรอก/ซอย  ถนน  

ตําบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั   

รหสัไปรษณยี ์ โทรศพัท ์ โทรสาร    

E-mail  โทรศพัท ์(มอืถอื)    

๕. ประวตัิการศึกษา (เรียงจากวฒุิการศึกษาสงูสดุลงไปตามลาํดบั) 

๑)  สาขา   

    สถาบนั   

๒)  สาขา   

    สถาบนั   

๓)  สาขา   

    สถาบนั   

ส่วนที่ ๒ ประวตัิการทาํงาน และประสบการณ์ 

๑. อาชีพในปัจจบุนั ตาํแหน่ง    

สงักดั  

ลกัษณะงานในความรบัผิดชอบ  

  

   

   

   



๒. ประสบการณ์การทาํงานที่สาํคญัในอดีต (โปรดระบเุฉพาะหน้าที่ที่สาํคญั) 

ลาํดบั ประสบการณ์การทาํงาน หน่วยงาน ระยะเวลาการทาํงาน 
๑    

๒    

๓    

๔    

๕    

๓. ผลงาน ความร ู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัตาํแหน่งคณะกรรมการพฒันา
ชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า 

๓.๑ ข้าพเจ้าเป็นผ ู้ม ีผลงานหรือเคยปฏิบตัิงานที่แสดงให้เหน็ถึงการเป็นผ ู้ม ีความร ู้ความ
เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ (ระบไุด้มากกว่า ๑ ด้าน) ในด้าน 

 สงัคม    สาธารณสขุ    พลงังาน  

 สิง่แวดลอ้ม   เศรษฐกจิชุมชน   การเกษตร 

 การปกครอง   สขุอนามยั    การสือ่สาร 

 สาขาอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารกองทุนพฒันาไฟฟ้า ระบุสาขา     

๓.๒ ผลงาน ความร ู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาชมุชนซึ่ง
แสดงถงึความเหมาะสมกบัตาํแหน่งคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า ที่สาํคญั 

(๑)   

     

      

 (๒)   

     

      

 (๓)   

     

      



(๔)   

     

      

๓.๓  ประวตัิการฝึกอบรม  

ลาํดบั หลกัสตูร หน่วยงาน/สถาบนั ระยะเวลาการฝึกอบรม 
๑    

๒    

๓    

๔    

๓.๔ ท่านเคยดาํรงตาํแหน่งบริหารในหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชน หรือการพฒันาชมุชน
หรือท้องถ่ิน หรือไม่  

 เคย   โปรดระบุ  ตําแหน่ง   

ระยะเวลา     

 ไมเ่คย 

๔. แนวคิดในการทาํงานเพือ่พฒันาชมุชนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

หมายเหต ุ: สามารถแนบเอกสารสร ุปข้อม ูล  และผลงาน  ความร ู้ความชํานาญหรือ
ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ ในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า
เพ่ิมเติมได้ 



ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรเป็นคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่
รอบโรงไฟฟ้าพรอ้มน้ี 

 หนังสอืยนืยนัคุณสมบตั ิ(แบบ สกพ.(กฟ.) ๒ สาํหรบัภาคประชาชน และแบบ สกพ.
(กฟ.) ๓ สาํหรบัผูท้รงคุณวุฒ)ิ   

   รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกขนาด ๒ น้ิว จาํนวน ๓ รปู ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน 
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื เจา้หน้าทีข่อง

รฐั จาํนวน ๑ ฉบบั 
    สาํเนาทะเบยีนบา้นจาํนวน ๑ ฉบบั 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอยีดขา้งต้น และเอกสารหลกัฐานทีแ่นบมาพรอ้มน้ีเป็นความจรงิ
ทุกประการ หากมขีอ้มลูใดเป็นเทจ็หรอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถู้กตดัสทิธิจ์ากการ
เป็นผูส้มคัรหรอืผูถู้กเสนอชือ่ในครัง้น้ี 

 
 

ลงชื่อ    ผูส้มคัร 

(    ) 

วนัที ่ เดอืน      พ.ศ.   

 
หมายเหต ุ: ๑. โปรดกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามแบบ สกพ.(กฟ.) ๑ น้ี  เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาของคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานในการพิจารณาแต่งต ัง้ประธาน 
รองประธาน และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า 

๒. โปรดยื่นเอกสารและหลกัฐานประกอบต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังาน ภายในวนัที่     ใ น ว นั จ นั ท ร -์ศ กุ ร  ์เ ว ล า 
๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น . ได้ที่ 

๒.๑ ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากบักิจการพล งังาน  เลขที่ ๓๑๙  อาคารจตั ุร สั
จามจรุ ี ชัน้ ๑๙  ถนนพญาไท เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ หรือ  

๒.๒ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานประจาํเขต   
  

ทัง้น้ี  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติ ม  ได้ที่ ฝ่ายบริหารกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
โทรศพัท ์๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ ต่อ ๖๓๙ ,  ๖๔๑ 

 



หนังสือยืนยนัคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  

       วนัที ่         เดอืน          พ.ศ.           

เรียน    คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว                   เ ป็ น ผู้ ที่
ได้รบัการสรรหาเป็น กรรมการผ ู้แทนภาคประชาชน  ในคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบ

โรงไฟฟ้า                

และขอยนืยนัวา่ เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

๑) มสีญัชาตไิทย 
๒) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ ๒๕ ปีบรบิรูณ์ และไมเ่กนิ ๗๐ ปีบรบิรูณ์ 
๓) มพีืน้ความรูไ้มต่ํ่ากวา่การศกึษาภาคบงัคบั หรอืทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเทยีบไมต่ํ่ากวา่

การศกึษาภาคบงัคบั 
๔) มชีื่อในทะเบยีนบา้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่ระกาศตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ ๑ ปี นบัถงึวนัทีด่าํเนินการสรรหา 
๕) ไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูช้่วยผูด้ําเนินงานของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ

วุฒสิภา เจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา ขา้ราชการการเมอืงหรอืผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กรรมการทีป่รกึษาพรรคการเมอืง 

๖) ไมเ่ป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ 
๗) ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
๘) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลายหรอืไมเ่คยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
๙) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
๑๐) ไมเ่ป็นบุคคลทีต่อ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายศาล 
๑๑) ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่คยตอ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคกุตัง้แต่สองปีขึน้ไป โดยไดพ้น้โทษมายงัไมถ่งึหา้ปี

นบัตัง้แต่วนัดาํเนินการสรรหา เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
๑๒) ไมเ่คยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั เพราะทุจรติต่อหน้าที ่

หรอืประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรง หรอืถอืวา่กระทาํการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
๑๓) ไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในนิตกิรรมสญัญาทีท่าํกบักองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ตนเองเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวขา้งตน้ หากมี
ขอ้มลูใดเป็นเทจ็ หรอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้กูตดัสทิธิจ์ากการเป็นผูส้มคัรหรอืผูถู้ก
คดัเลอืกเป็นกรรมการภาคประชาชน ในคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า  

            ในครัง้น้ี 

 

ลงชื่อ           ผูส้มคัร 
       (                        ) 
วนัที ่                           

แบบ สกพ. (กฟ.) ๒ 



หนังสือยืนยนัคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  

       วนัที ่         เดอืน          พ.ศ.           

เรียน    คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว                   เ ป็ น ผู้ ที่
ไดร้บัการสรรหาเป็น กรรมการผ ูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า   
                 
และขอยนืยนัวา่ เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

๑)  มสีญัชาตไิทย 
๒) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ ๓๕ ปีบรบิรูณ์ และไมเ่กนิ ๗๐ ปีบรบิรูณ์ 
๓) มคีวามรู ้ความชาํนาญ ประสบการณ์ ในดา้นสงัคม สาธารณสขุ พลงังาน สิง่แวดลอ้ม 

เศรษฐกจิชุมชน การศกึษา การเงนิ หรอืดา้นสือ่สาร 
๔) มชีื่อในทะเบยีนบา้นในจงัหวดัทีโ่รงไฟฟ้า      ตัง้อยู ่
๕) ไม่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูช้่วยผูด้ําเนินงานของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิ

วุฒสิภา ขา้ราชการการเมอืงหรอืผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิ่น ผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ กรรมการทีป่รกึษาพรรคการเมอืง 

๖) ไมเ่ป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไมส่มประกอบ 
๗)  ไมต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
๘) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลายหรอืไมเ่คยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
๙) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
๑๐) ไมเ่ป็นบุคคลทีต่อ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายศาล 
๑๑) ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่คยตอ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคกุตัง้แต่สองปีขึน้ไป โดยไดพ้น้โทษมายงัไมถ่งึหา้ปี

นบัตัง้แต่วนัไดร้บัการเสนอชื่อ เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
๑๒) ไมเ่คยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั เพราะทุจรติต่อหน้าที ่

หรอืประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรง หรอืถอืวา่กระทาํการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
๑๓) ไมเ่ป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในนิตกิรรมสญัญาทีท่าํกบักองทุนพฒันาไฟฟ้า 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ตนเองเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวขา้งตน้ หากมี
ขอ้มลูใดเป็นเทจ็ หรอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้กูตดัสทิธิจ์ากการเป็นผูส้มคัรหรอืผูถู้ก
คดัเลอืกเป็น กรรมการผ ูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาชมุชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า   
                 ในครัง้น้ี 

 

ลงชื่อ           ผูส้มคัร 
       (                        )  
วนัที ่                 

แบบ สกพ. (กฟ.) ๓ 


