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เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 
เรื่อง  ข้อปฏบิัติส าหรับผู้เข้ารบัการสอบข้อเขยีน 

 

ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน     
ให้เข้าใจอย่างละเอียด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย กฟภ. จะถือว่าผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ได้รับทราบข้อก าหนดต่างๆ แล้ว หาก กฟภ. 
มีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษค าตอบ หรือตัดสิทธ์ิ 
ในภายหลังได้ทุกข้ันตอน ดังน้ี  

 
 

1.1 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด           
ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายย่ีห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) ผิดเง่ือนไขจากน้ี ไม่อนุโลมทุกกรณี 

1.2 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว (sweatpants) สีด า สีกรมท่า หรือสีเทา เท่าน้ัน (อนุโลมให้มีเส้นลายแถบด้านข้างของกางเกงได้) 
ไม่อนุโลม ให้สวมกางเกงยีนส์  หรือกึ่งยีนส์  กางเกงสแล็ค  กางเกงรัดรูปที่แนบเน้ือ  กางเกงเลคกิ้ง  กางเกงที่มีลวดลายหรือ

สีของกางเกงที่ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดทุกกรณี 
1.3 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนยาว ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า     

ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายย่ีห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm)  
และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง ผิดเง่ือนไขจากน้ี ไม่อนุโลมทุกกรณี 

1.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได้ 
1.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่น ามาเอง ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในบริเวณสถานที่สอบ 
1.6 สวมรองเท้าแตะฟองน้ าแบบคีบ ส้นเต้ีย ไม่รัดส้น ไม่มีลวดลาย และไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น โลหะ โบว์ เชือก ลูกปัด เป็นต้น   

ผิดเง่ือนไขจากน้ี ไม่อนุโลมทุกกรณี 
1.7 ห้าม สวมถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบ  
1.8 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมเข่า เข้าห้องสอบ 
1.9 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่ง ทุกชนิด เข้าห้องสอบ รวมถึง สายผูกข้อมือ สายสิญจน์ หรือเครื่องรางทุกกรณี 
1.10 ผู้เข้ารับการสอบ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีด า ไม่มีลวดลาย 

และไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด 
 

         

2.1 อนุญาตให้น าเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนเข้าห้องสอบ กรณีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน อนุโลมให้ใช้ใบขับข่ี หรือ     
บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งน้ี บัตรทุกประเภทจะต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและ
ตัวอักษร  โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ใส่ซองพลาสติก หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี 

2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับที่กรอกในใบสมัคร ต้องน าส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียน 
เปลี่ยนชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอ านวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ   

2.3 ห้าม น าโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ กระเป๋าสัมภาระ เอกสาร 
ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ และเครื่องค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

2.4 ห้าม น าอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เน่ืองจาก กฟภ. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้ารับ
การสอบทุกคนเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี กฟภ. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบน าอุปกรณ์เครื่องเขียนออกนอกห้องสอบในภาคเช้า และจะอนุญาตให้  
น าอุปกรณ์เครื่องเขียนออกจากห้องสอบได้ เมื่อหมดเวลาสอบในภาคบ่ายแล้วเท่านั้น  โดยห้ามมิให้มีการจดข้อสอบ ค าตอบ หรือขีดเขียน
ลงบนอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ กฟภ. จัดเตรียมให้  หากตรวจพบจะไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์เครื่องเขียนออกนอกห้องสอบ 

 
 

1. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน 
 

2. การน าเอกสารและอปุกรณ์เข้าห้องสอบ 
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2.5 ไม่ควร น าทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบ หรือในกรณี กุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจห้อง กระเป๋าสตางค์ ผู้เข้ารับการสอบ

ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย เน่ืองจาก กฟภ. จะไม่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ดังน้ัน หากเกิดการสูญหาย กฟภ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ทั้งน้ี ทางสถานที่สอบได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ให้ผู้เข้ารับการสอบสามารถฝากกระเป๋า, สัมภาระ และสิ่งของอื่นๆ ได้ แต่มีพื้นที่      
ในการรับฝากจ านวนจ ากัดเท่าน้ัน 

2.6 อนุญาตให้น าธนบัตรเข้าห้องสอบได้ โดยต้องจัดเก็บในซองพลาสติกที่ทางเจ้าหน้าที่สถานที่สอบจัดเตรียมให้ และต้องผ่าน
การตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งน้ี จะอนุญาตให้วางไว้บริเวณที่น่ังสอบเท่าน้ัน (ไม่อนุญาตให้น าเงินเหรียญเข้าห้องสอบทุกกรณี) 

2.7 กรณีผู้พิการที่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และเหมาะสมส าหรับประเภทความพิการ    
เข้าห้องสอบได้ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น หรืออุปกรณ์ช่วยในการฟังส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น 
ต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก าหนด จ านวน 1 ชุด 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอ านวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

2.8 กรณีผู้เข้ารับการสอบป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องน าส าเนาใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดย
แพทย์วิชาชีพ จ านวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอ านวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

 
 

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
3.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่น ามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่สอบ (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากาก   

ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่น ามาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
3.3 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C ให้ผู้เข้ารับ

การสอบน่ังพักในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ าอีกครั้ง หากผู้เข้ารับการสอบยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C และ/หรือ มีอาการไอ 
จาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล หรือหายใจล าบาก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเพ่ือแยกสอบ และมีมาตรการป้องกันตามแนวทางที่ก าหนด  ทั้งน้ี หากพบ    
ผู้เข้ารับการสอบเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และจะรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

3.4 ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่สอบให้เข้าใจ และเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสถานที่สอบก่อนเวลา อย่างน้อย     
1 ชั่วโมง เน่ืองจากผู้เข้ารับการสอบต้องผ่านจุดคัดกรองเพ่ือป้องปรามการทุจริตและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีถึงสถานที่สอบล่าช้าและ
เริ่มท าการสอบช้ากว่าก าหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเพ่ิมเวลาแต่อย่างใด และไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าห้องสอบหลังเวลา 30 นาทีแรก    
ของการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 

3.5 ให้ทยอยเข้าห้องสอบ โดยต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 
3.6 ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเน่ือง 

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไม่เกิน 14 วัน นับถึงวันที่สอบข้อเขียน 
3.7 ขอความร่วมมือให้ผู้ติดตามมาส่งและมารับผู้เข้ารับการสอบโดยไม่พักคอย หากจ าเป็นต้องพักคอย ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณ       

ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่าน้ัน ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และลงทะเบียนการเข้าและออกสถานที่สอบผ่านแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการ
ก าหนด ท้ังน้ี สถานที่พักคอยมีจ านวนจ ากัด หากพ้ืนที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณ   
สถานที่สอบ 

 
 

4.1 ผู้เข้ารับการสอบ ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคนอื่น และต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของ
กรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 

 

2 
2. การน าเอกสารและอปุกรณ์เข้าห้องสอบ (ต่อ) 

 

3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

4. ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ  
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4.2 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ ในกรณีฉุกเฉินต้องส่งกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบก่อนเข้าห้องน้ า และเมื่อ  

เข้าห้องน้ าแล้วจะท าการสอบต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้องสอบไม่ได้ โดยจะต้องกลับมาน่ังประจ าที่น่ังจนกว่าจะหมดเวลาการสอบ 
เพ่ือป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ดังน้ัน ให้ผู้เข้ารับการสอบท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 

4.3 ผู้เข้ารับการสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
4.4 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้หยุดการสอบทันที และน่ังรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบของ 

ผู้เข้ารับการสอบเรยีบร้อย จึงจะลุกออกจากท่ีน่ังได้ 
4.5 กรณีสถานที่สอบ มีเหตุให้ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด จะทดเวลาในการสอบให้กับผู้เข้ารับการสอบ 

ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี ณ กองอ านวยการ 
 

 

5.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อและด าเนินการต่างๆ 
5.2 ผู้เข้ารับการสอบต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ มิฉะน้ัน กฟภ. จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดสอบ  
5.3 กฟภ.จะถือว่าผู้เข้ารับการสอบได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว และได้รับรองว่าตนเอง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ กฟภ. ก าหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้เข้ารับการสอบรายใดมีคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ 
ไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน จะถือว่าบุคคลผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และ
หมดสิทธ์ิทีจ่ะเข้ารับการสอบ รวมถึง กฟภ. สามารถตัดสิทธ์ิในภายหลังได้ทุกข้ันตอน 

5.4 ผู้เข้ารับการสอบต้องรับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ที่กรอกไว้ในการสมัคร กรณีที่มีการกรอกข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ
อัปโหลดเอกสารในการสมัครทุกประเภทที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้  กฟภ. 
จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้น้ันเป็นโมฆะ โดยอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งน้ี บุคคลผู้น้ันไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.  
รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าสอบต่างๆ ด้วย 

5.5 หากตรวจพบว่าผู้เข้ารับการสอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือว่าการสอบน้ันเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธ์ิ 
5.6 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบน าเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นใด

นอกเหนือจากที่ กฟภ. ก าหนดเข้าห้องสอบ กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนกับ  
กฟภ. โดยไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

5.7 ข้อสอบน้ีเป็นสมบัติของ กฟภ. ห้ามผู้เข้ารับการสอบจดบันทึกหรือคัดลอกน าออกจากห้องสอบ  หากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนา 
ทุจริต และจะถือว่าการสอบของผู้กระท าน้ันเป็นโมฆะ โดยจะถูกตัดสิทธ์ิและถูกด าเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งผู้เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

5.8 การกระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการสอบคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบ หรือท าลายทรัพย์ของ กฟภ. หรือสถานที่สอบ 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  หรือตัดสิทธ์ิเข้าสอบ  

5.9 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการกระท าอื่นใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หรือ      
มีการรับจ้างเป็นผู้ท าเฉลย กฟภ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่ตรวจกระดาษค าตอบหรือการตัดสิทธ์ิผู้เข้ารับการสอบ ในภายหลังได้ทุกข้ันตอน ซึ่งจะไม่สามารถ 
สมัครงานกับ กฟภ. ได้อีก และจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.10 ในกรณีที่ กฟภ. ตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการทุจริตในการสอบ กฟภ. 
ขอสงวนสิทธ์ิในการให้ผู้น้ันสอบใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหน่ึง และหากผู้ที่ กฟภ.  แจ้งให้เข้าสอบใหม่ปฏิเสธการเข้ารับการสอบ กฟภ. 
จะถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิ และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. 

5.11 ผู้เข้ารับการสอบที่ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าสอบ สามารถย่ืนความประสงค์ผ่าน
ทาง  E-mail : recruit@pea.co.th  โดยให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวสอบ (เลข 13 หลัก) ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่ง กฟภ.จะเริ่ม
จัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
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        5. เง่ือนไขในการสอบ 

4. ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ (ต่อ)  
 



สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย 

 
 

 
 

 
 

 
5.12  หาก กฟภ. ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสอบ พนักงาน อดีตพนักงาน หรือบุคคลใดมีส่วนเก่ียวข้องกับขบวนการทุจริตในการสอบ 

กฟภ. จะด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด รวมถึงการพิจารณาโทษทางวินัย เน่ืองจากท าให้ กฟภ. เสียหายอย่างร้ายแรง และจะไม่มี     
การยอมความใดๆ ทั้งสิ้น 

5.13  กฟภ. ไม่มีการจัดท าแนวข้อสอบเพ่ือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และขอให้เชื่อมั่นว่า กฟภ. ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังน้ัน โปรดอย่าหลงเชื่อค าแอบอ้างใดๆ 
หรือการเรียกรับเงินเพ่ือฝากเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
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