หนา 1

แบบฟอรมขอมูลเบื้องตน (Check List)
สำหรับการสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอการคัดเลือกเปนตัวแทนปฏิบัติงาน
วันที_่ ____________________
1. ขอมูลนิติบุคคล/บริษัท
ชื่อสถานประกอบการ ______________________________________________________________
ที่อยู___________________________________________________________________________
โทร________________________ มือถือ________________ แฟกซ_______________________
E-Mail Address__________________________________________________________________
2. ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล/บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล/บริษัท___________________________ วันที่จดทะเบียน_________________
ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)______________________________________
ทุนชำระแลว จำนวนเงิน (บาท)______________________________________
3. ขอมูลประกอบการพิจารณา (ใสเครื่องหมาย √ ในชอง มี/ไมมี)
หัวขอ
1) Hardware/Software/อุปกรณ และระบบงานที่รองรับการเชื่อมตอกับระบบของ กฟน.

มี

ไมมี

2) บุคลากรมีประสบการณ/มีความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานในลักษณะเดียวกับ กฟน.
ชื่อหนวยงาน/บริษัท _________________________________________
เอกสาร/หลักฐานอางอิง_______________________________________
3) บุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
4) บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการ ควบคุม ประสานงาน และแกไขปญหาไดรวดเร็ว ทันทวงที
5) สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณสำนักงาน และมีสำนักงานตั้งอยูในพื้นที่จำหนายของ กฟน.
6) ยานพาหนะในการปฏิบตั ิงาน

2/ 4. ประเภทงานที่สมัคร
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4. ประเภทงานที่สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอการคัดเลือกเปนตัวแทน ดังนี้
กลุมที่ 1 - งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟา
- งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟาพรอมสงใบแจงคาไฟฟา
- งานสงใบแจงคาไฟฟา
กลุมที่ 2 - งานสงหนังสือเตือนกอนการงดจายไฟฟา
กลุมที่ 3 - งานปลดสาย ใสสาย ถอด และตอกลับเครื่องวัดหนวยไฟฟา
(ใสเครื่องหมาย √ ในพื้นที่ที่ตอ งการสมัครเปนตัวแทน และกลุมประเภทงาน)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พื้นที่ที่ตองการสมัครเปนตัวแทน
การไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร
การไฟฟานครหลวง เขตสามเสน
การไฟฟานครหลวง เขตนนทบุรี
การไฟฟานครหลวง เขตธนบุรี
การไฟฟานครหลวง เขตบางใหญ
การไฟฟานครหลวง เขตลาดกระบัง
การไฟฟานครหลวง เขตบางนา
การไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ
การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย
การไฟฟานครหลวง เขตราษฎรบรู ณะ
การไฟฟานครหลวง เขตยานนาวา
การไฟฟานครหลวง เขตบางขุนเทียน
การไฟฟานครหลวง เขตบางบัวทอง
การไฟฟานครหลวง เขตบางกะป
การไฟฟานครหลวง เขตสมุทรปราการ
การไฟฟานครหลวง เขตบางพลี
การไฟฟานครหลวง เขตมีนบุรี
การไฟฟานครหลวง เขตบางเขน

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

ทั้งนี้ นิติบุคคล/บริษัท ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และขอรับรองวาไมมีประวัติติด Blacklist
ของ กฟน. และประวัติละทิ้งงานของราชการ แตอยางใด
ลงชื่อ_________________________________
(_________________________________)
ตำแหนง________________________________________
(ประทับตรานิติบุคคล/บริษัท)

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
เขียนที_่ _________________________
วันที่__________________________
หนังสือ ฉบับ นี้ใหไ ว เพื่อ รับ รองว า นิติบ ุค คล/บริษ ัท __________________________________
ไดปฏิบัติงาน ที่ ________________________________________ โดยเปนตัวแทนปฏิบัติงาน
งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟา/ประปา
งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟา/ประปา พรอมสงใบแจงคาไฟฟา
งานสงใบแจงคาไฟฟา/ประปา
งานสงหนังสือเตือนกอนการงดจายไฟฟา
งานปลดสาย ใสสาย ถอด และตอกลับเครื่องวัดหนวยไฟฟา
งานสงเอกสาร
อื่นๆ โปรดระบุ_______________________________
ตั้งแตวันที่_____________________ จนถึง วันที่ _____________________ ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ ACL ของการไฟฟานครหลวง
ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ____________________________ผูรับรอง
(_________________________________)
ตำแหนง________________________________________
หนวยงาน________________________________________
(ประทับตรานิติบุคคล/บริษัท)

- แนบ: ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหนวยงานเดิม

แบบประเมินผูรับจาง/ตัวแทน
งานบริการที่จัดจาง : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อผูรับจาง/ตัวแทน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
หัวขอสำหรับเลือกใชประเมินผูรับจาง/ตัวแทน
ตามความเหมาะสมกับแตละงานบริการ

ระดับความพึงพอใจ*
(ใชวิธีกาเครื่องหมาย ลงใน  )
1
2
3
4
5

หัวขอเพื่อใชประเมินผูรับจาง/ตัวแทน
 ผลงานดานคุณภาพจากที่เคยจาง
 การทำเสร็จตามกำหนดเวลา
 การแกไขปญหา เมื่อพบขอบกพรอง
 ฝมือและจำนวนบุคลากร
 ความสามารถของเครื่องมือ และอุปกรณ (ถามี)
หัวขอการสงเสริมพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม
 กิจกรรมดานการชวยเหลือ/พัฒนาสังคม
 การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
 การดูแลพนักงานและปฏิบตั ิตามภาระหนาที่ของนายจาง




































































วันทีป่ ระเมินผล :
เหตุผลหรือขอสังเกต (ถามี) :

ขอแนะนำ/อื่นๆ (ถามี) :

ลงชื่อ____________________________ผูประเมิน
(___________________________________)
ตำแหนง________________________________________
หนวยงานที่ประเมิน________________________________________
(ประทับตรานิติบุคคล/บริษัท)

การประเมินการปฏิบัติงานของผูรับจาง/ตัวแทน
ตามหลักเกณฑ ACL ของการไฟฟานครหลวง
หัวขอสำหรับประเมิน สำหรับประเภทงาน กลุมที่ 1 และ 2
กลุมที่ 1 - งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟา
- งานจดหนวยเครื่องวัดหนวยไฟฟาพรอมสงใบแจงคาไฟฟา
- งานสงใบแจงคาไฟฟา
กลุมที่ 2 - งานสงหนังสือเตือนกอนการงดจายไฟฟา
1) หัวขอเพื่อใชประเมินผูรับจาง/ตัวแทน
1.1) ผลงานดานคุณภาพจากที่เคยจาง
1.2) การทำเสร็จตามกำหนดเวลา
1.3) การแกไขปญหา เมื่อพบขอบกพรอง
1.4) ฝมือและจำนวนบุคลากร
2) หัวขอการสงเสริมพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม
2.1) กิจกรรมดานการชวยเหลือ/พัฒนาสังคม
2.2) การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3) การดูแลพนักงานและปฏิบัติตามภาระหนาที่ของนายจาง
หัวขอสำหรับประเมิน สำหรับประเภทงาน กลุมที่ 3
กลุมที่ 3 - งานปลดสาย ใสสาย ถอด และตอกลับเครื่องวัดหนวยไฟฟา
1) หัวขอเพื่อใชประเมินผูรับจาง/ตัวแทน
1.1) ผลงานดานคุณภาพจากที่เคยจาง
1.2) การทำเสร็จตามกำหนดเวลา
1.3) การแกไขปญหา เมื่อพบขอบกพรอง
1.4) ฝมือและจำนวนบุคลากร
1.5) ความสามารถของเครื่องมือ และอุปกรณ
2) หัวขอการสงเสริมพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม
2.1) กิจกรรมดานการชวยเหลือ/พัฒนาสังคม
2.2) การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.3) การดูแลพนักงานและปฏิบัติตามภาระหนาที่ของนายจาง

