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เอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2 
เรื่อง  ขอปฏิบัติสําหรบัผูเขารับการสอบขอเขียน 

 

ผูเขารับการสอบขอเขียนตองตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และขอปฏิบัติสําหรับผูเขารับการสอบขอเขียน     
ใหเขาใจอยางละเอียด และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดย กฟภ. จะถือวาผูเขารับการสอบขอเขียน ไดรับทราบขอกําหนดตางๆ แลว หาก กฟภ. 
มีขอสงสัยที่คาดวาอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติฯ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมตรวจกระดาษคําตอบ หรือตัดสิทธิ ์
ในภายหลังไดทุกข้ันตอน ดังนี ้ 

 
 

1.1 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวลวน แขนสั้น ไมมีกระดุม ไมมีกระเปา ไมมีเครื่องประดับ ไมมีวัสดุตกแตงทุกชนิด           
ไมมีลวดลายทั้งดานหนาและดานหลัง (อนุโลมปายยี่หอของเสื้อ ขนาดไมเกิน 10 cm x 10 cm) ผิดเง่ือนไขจากนี้ ไมอนุโลมทุกกรณี 

1.2 สวมกางเกงวอรมกีฬาขายาว (sweatpants) สีดํา สีกรมทา หรือสีเทา เทานั้น (อนุโลมใหมีเสนลายแถบดานขางของกางเกงได) 
ไมอนุโลม ใหสวมกางเกงยีนส  หรือกึ่งยีนส  กางเกงสแล็ค  กางเกงรัดรูปที่แนบเนื้อ  กางเกงเลคกิ้ง  กางเกงมีฝาปดกระเปา

กางเกงท่ีมีลวดลายหรือสีของกางเกงที่ไมเปนไปตามที่กําหนดทุกกรณี 
1.3 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตใหสวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวลวน แขนยาว ไมมีกระดุม ไมมีกระเปา     

ไมมีเครื่องประดับ ไมมีวัสดุตกแตงทุกชนิด ไมมีลวดลายทั้งดานหนาและดานหลัง (อนุโลมปายยี่หอของเสื้อ ขนาดไมเกิน 10 cm x 10 cm)  
และใสผาคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวลวน ไมมีลวดลาย โดยใชเข็มกลัด (ที่ไมใชเครื่องประดับ) ติดไวดานหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไมอนุโลมทุกกรณ ี

1.4 สตรีมีครรภอนุญาตใหใสชุดคลุมทองสีสุภาพได 
1.5 สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา ที่ไมมีสายคลองคอ  ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ ทั้งนี้ ผูเขาสอบ

ตองนําหนากากอนามัยหรือหนากากผามาเอง 
1.6 สวมรองเทาแตะฟองน้ําแบบคีบ สนเตี้ย ไมรัดสน ไมมีลวดลาย และไมมีอุปกรณตกแตง เชน โลหะ โบว เชือก ลูกปด เปนตน   

ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไมอนุโลมทุกกรณ ี 
1.7 หาม ถอดรองเทาเขาหองสอบ  
1.8 หาม สวมถุงเทา ถุงนอง เขาหองสอบ 
1.9 หาม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผาพันคอ ผาคลุมไหล ผาคลุมเขา เขาหองสอบ 
1.10 หาม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแตง ทุกชนิด เขาหองสอบ รวมถึง สายผูกขอมือ สายสิญจน หรือเครื่องรางทุกกรณี 
1.11 ผูเขารับการสอบ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปดใบหู จะตองรวบผมใหเรียบรอยดวยหนังยางรัดผมสีดํา ไมมีลวดลาย 

และไมมีวัสดุตกแตงทุกชนิด 
 

         

2.1 อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนเขาหองสอบ กรณีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน อนุโลมใหใชใบขับขี่ หรือ     
บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทจะตองไมหมดอายุและอยูในสภาพที่สมบูรณ ชัดเจน ทั้งรูปถายและ
ตัวอักษร  โดยบัตรดังกลาวจะตองไมใสซองพลาสติก หากไมมีบัตรจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบทุกกรณี 

2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไมตรงกับที่กรอกในใบสมัครตองนําสําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียน 
เปลี่ยนชื่อสกุล จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่ ณ กองอํานวยการ กอนเวลาเขาหองสอบ   

2.3 หาม นําโทรศัพท อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องมืออุปกรณสื่อสารทุกชนิด นาฬิกา กระเปาถือ กระเปาสัมภาระ เอกสาร 
ตํารา หนังสือ บันทึกขอความ และเครื่องคํานวณทุกชนิดเขาหองสอบ 

2.4 หาม นําอุปกรณเครื่องเขียนทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด เนื่องจาก กฟภ. ไดจัดเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนใหผูเขารับ
การสอบทุกคนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กฟภ. ไมอนุญาตใหผูเขารับการสอบนําอุปกรณเครื่องเขียนออกนอกหองสอบในภาคเชา และจะอนุญาตให  
นําอุปกรณเครื่องเขียนออกจากหองสอบได เมื่อหมดเวลาสอบในภาคบายแลวเทานั้น  โดยหามมิใหมีการจดขอสอบ คําตอบ หรือขีดเขียน
ลงบนอุปกรณเครื่องเขียนที่ กฟภ. จัดเตรียมให  หากตรวจพบจะไมอนุญาตใหนําอุปกรณเครื่องเขียนออกนอกหองสอบ 

1. การแตงกายของผูเขารับการสอบขอเขียน 
 

2. การนําเอกสารและอุปกรณเขาหองสอบ 
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2.5 ไมควร นําทรัพยสินมีคาติดตัวมาในวันสอบ หรือในกรณี กุญแจบาน กุญแจรถ กุญแจหอง กระเปาสตางค ผูเขารับการสอบ

ตองจัดเก็บใหเรียบรอย เนื่องจาก กฟภ. จะไมอนุญาตใหนําเขาหองสอบโดยเด็ดขาด ดังนั้น หากเกิดการสูญหาย กฟภ. จะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทางสถานที่สอบไดมีการจัดเตรียมพื้นที่ใหผูเขารับการสอบสามารถฝากกระเปา, สัมภาระ และสิ่งของอื่นๆ ได แตมีพื้นที ่    
ในการรับฝากจํานวนจํากัดเทานั้น 

2.6 อนุญาตใหนําธนบัตรเขาหองสอบได โดยตองจัดเก็บในซองพลาสติกที่ทางเจาหนาที่สถานที่สอบจัดเตรียมให และตองผาน
การตรวจสอบกอนเขาหองสอบ ทั้งนี้ จะอนุญาตใหวางไวบริเวณที่นั่งสอบเทานั้น (ไมอนุญาตใหนําเงินเหรียญเขาหองสอบทุกกรณ)ี 

2.7 กรณีผูพิการที่ตองใชอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกที่จําเปนในชีวิตประจําวัน และเหมาะสมสําหรับประเภทความพิการ   
เขาหองสอบได เชน อุปกรณชวยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณชวยในการมองเห็น หรืออุปกรณชวยในการฟงสําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน 
ตองนําสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกําหนด จํานวน 1 ชุด 
พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่ ณ กองอํานวยการ กอนเวลาเขาหองสอบ 

2.8 กรณีผูเขารับการสอบปวย หรือไดรับบาดเจ็บจนตองใชอุปกรณทางการแพทย ตองนําสําเนาใบรับรองแพทย ที่ออกโดย
แพทยวิชาชีพ จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่ ณ กองอํานวยการ กอนเวลาเขาหองสอบ 

 
 

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
3.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ (ยกเวนเมื่อตองถอดหนากาก   

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
3.3 ตองผานจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองสอบ หากพบวาอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 °C ใหผูเขารับ

การสอบนั่งพักในพื้นที่ท่ีจัดเตรียมให แลวตรวจซ้ําอีกครั้ง หากผูเขารับการสอบยังคงมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 °C และ/หรือ มีอาการไอ 
จาม เจ็บคอ น้ํามูกไหล หรือหายใจลําบาก เจาหนาที่จะพิจารณาเพื่อแยกสอบ และมีมาตรการปองกันตามแนวทางที่กําหนด  ทั้งนี้ หากพบ    
ผูเขารับการสอบเขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกําหนดจะไมอนุญาตใหเขาสอบ และจะรายงานตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอไป 

3.4 ควรศึกษาเสนทางการเดินทางไปยังสถานที่สอบใหเขาใจ และเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสถานที่สอบกอนเวลา อยางนอย     
1 ชั่วโมง เนื่องจากผูเขารับการสอบตองผานจุดคัดกรองเพื่อปองปรามการทุจริตและตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย กรณีถึงสถานที่สอบลาชาและ
เริ่มทําการสอบชากวากําหนด จะไมไดรับอนุญาตใหมีการเพิ่มเวลาแตอยางใด และไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบหลังเวลา 30 นาทีแรก    
ของการสอบผานพนไปแลว 

3.5 ใหทยอยเขาหองสอบ โดยตองรักษาระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 เมตร 
3.6 ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหผูที่มีประวัติเดินทางไปหรือเดินทางผาน (transit) ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอยางตอเนื่อง 

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไมเกิน 14 วัน นับถึงวันทีส่อบขอเขียน 
3.7 ขอความรวมมือใหผูติดตามมาสงและมารบัผูเขารับการสอบโดยไมพักคอย หากจําเปนตองพักคอย ผูติดตามตองอยูในบริเวณ       

ที่ทางเจาหนาที่จัดไวใหเทานั้น ตองรักษาระยะหางทางสังคม และลงทะเบียนการเขาและออกสถานที่สอบผานแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการ
กําหนด ทั้งนี้ สถานที่พักคอยมีจํานวนจํากัด หากพื้นที่ไมสามารถรักษาระยะหางทางสังคมได กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูติดตามอยูนอกบริเวณ   
สถานที่สอบ 

 
 

4.1 ผูเขารับการสอบ หามพูดคุยหรือติดตอกับผูเขารับการสอบคนอื่น และตองเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของ
กรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 

 
 

2. การนําเอกสารและอุปกรณเขาหองสอบ (ตอ) 
 

3. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

4. ขอปฏิบัติระหวางการสอบ  
 

2 
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4.2 ไมอนุญาต ใหเขาหองน้ําระหวางการสอบ ในกรณีฉุกเฉินตองสงกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบกอนเขาหองน้ํา และเมื่อ  

เขาหองน้ําแลวจะทําการสอบตอไมได และจะออกนอกบริเวณหองสอบไมได โดยจะตองกลับมานั่งประจําที่นั่งจนกวาจะหมดเวลาการสอบ 
เพื่อปองปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้น ใหผูเขารับการสอบทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอนเขาหองสอบ 

4.3 ผูเขารับการสอบ จะออกจากหองสอบไมได จนกวาจะหมดเวลาสอบ 
4.4 เมื่อหมดเวลาสอบ ใหหยุดการสอบทันที และนั่งรอจนกวากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคําถาม และกระดาษคําตอบของ 

ผูเขารับการสอบเรียบรอย จึงจะลุกออกจากที่น่ังได 
4.5 กรณีสถานที่สอบ มีเหตุใหไมสามารถดําเนินการจัดสอบไดตามเวลาที่กําหนด จะทดเวลาในการสอบใหกับผูเขารับการสอบ 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามการพิจารณาของเจาหนาที่ ณ กองอํานวยการ 
 

 

5.1 ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ เพื่อประโยชนในการติดตอและดําเนินการตางๆ 
5.2 ผูเขารับการสอบตองเขาสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนดไว มิฉะนั้น กฟภ. จะถือวาทานเปนผูขาดสอบ  
5.3 กฟภ.จะถือวาผูเขารับการสอบไดรับทราบรายละเอียดตางๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถวนแลว และไดรับรองวาตนเอง

เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนดไวทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาผูเขารับการสอบรายใดมีคุณสมบัติ และเอกสารตางๆ 
ไมตรงตามประกาศการรับสมัครฯ หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับผูเขารับการสอบขอเขียน จะถือวาบุคคลผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ และ
หมดสิทธ์ิทีจ่ะเขารับการสอบ รวมถึง กฟภ. สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน 

5.4 ผูเขารับการสอบตองรับผิดชอบรายละเอียดตางๆ ที่กรอกไวในการสมัคร กรณีที่มีการกรอกขอมูลเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือ
อัปโหลดเอกสารในการสมัครทุกประเภทที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบวาเปนเอกสารปลอม หรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการออกให  กฟภ. 
จะถือวาการสอบของบุคคลผูนั้นเปนโมฆะ โดยอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ บุคคลผูนั้นไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.  
รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครเขาสอบตางๆ ดวย 

5.5 หากตรวจพบวาผูเขารับการสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือวาการสอบนั้นเปนโมฆะ และถูกตัดสิทธ์ิ 
5.6 ในกรณีพบหลักฐานแนชัดวามีการทุจริต ไมวาวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบนําเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณอื่นใด

นอกเหนือจากที่ กฟภ. กําหนดเขาหองสอบ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายและเรียกรองใหชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ 
กฟภ. โดยไมมีสิทธ์ิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้นจาก กฟภ. 

5.7 ขอสอบนี้เปนสมบัติของ กฟภ. หามผูเขารับการสอบจดบันทึกหรือคัดลอกนําออกจากหองสอบ  หากพบเห็นจะถือวามีเจตนา 
ทุจริต และจะถือวาการสอบของผูกระทํานั้นเปนโมฆะ โดยจะถูกตัดสิทธิ์และถูกดําเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งผูเกี่ยวของตอไปดวย 

5.8 การกระทําการใดๆ ที่เปนการรบกวนผูเขารับการสอบคนอื่นๆ ในระหวางการสอบ หรือทําลายทรัพยของ กฟภ. หรือสถานที่สอบ 
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ  หรือตัดสิทธิ์เขาสอบ  

5.9 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบขอมูล หรือการกระทําอื่นใดที่อาจเปนขอสงสัยที่คาดวาสอไปในทางทุจริตในการสอบ หรือ     
มีการรับจางเปนผูทําเฉลย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมตรวจกระดาษคําตอบหรือการตัดสิทธิ์ผูเขารับการสอบ ในภายหลังไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะไมสามารถ 
สมัครงานกับ กฟภ. ไดอีก และจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของตอไป 

5.10 ในกรณีที่ กฟภ. ตรวจพบผูใดมีผลคะแนนการสอบมีขอพิรุธ หรือขอสงสัย ที่อาจสื่อไดวามีการทุจริตในการสอบ กฟภ. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการใหผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผูที่ กฟภ. แจงใหเขาสอบใหมปฏิเสธการเขารับการสอบ กฟภ. 
จะถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิ และไมมีสิทธ์ิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้นจาก กฟภ. 

5.11 ผูเขารับการสอบท่ีประสงคจะรบัใบเสรจ็รับเงิน/ใบกํากับภาษีคาธรรมเนียมการสมัครเขาสอบ สามารถยื่นความประสงคผาน
ทาง  E-mail : recruit@pea.co.th  โดยใหแจงชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวสอบ (เลข 13 หลัก) ในการจัดสงทางไปรษณีย ซึ่ง กฟภ.จะเริ่ม
จัดสงใหตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2563 เปนตนไป 
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สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชวีิตทั่วไทย 

 
 

 
 
 

 
5.12  หาก กฟภ. ตรวจสอบพบวาผูเขารับการสอบ พนักงาน อดีตพนักงาน หรือบุคคลใดมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการทุจริตในการสอบ 

กฟภ. จะดําเนินคดีตามกฎหมายอยางถึงที่สุด รวมถึงการพิจารณาโทษทางวินัย เนื่องจากทําให กฟภ. เสียหายอยางรายแรง และจะไมมี     
การยอมความใดๆ ท้ังสิ้น 

5.13  กฟภ. ไมมีการจัดทําแนวขอสอบเพื่อเผยแพรในเชิงพาณิชยแตอยางใด และขอใหเชื่อมั่นวา กฟภ. ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. อยางเปนระบบ ดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ดังนั้น โปรดอยาหลงเชื่อคําแอบอางใดๆ 
หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. 
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