เอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 3
เรื่อง ขอปฏิบัตใิ นการเขารับการสอบปฏิบัตแิ ละสอบสัมภาษณ
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําป 2563
(ครั้งที่ 2)
ผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณตองตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และขอปฏิบัติในการเขารับการสอบ
ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ใหเขาใจอยางละเอียด และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดย กฟภ. จะถือวาผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ
ไดรับทราบขอกําหนดตางๆ แลว หาก กฟภ. มีขอสงสัยที่คาดวาอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติฯ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน ดังนี้

1. การแตงกายของผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ
ขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

1.1 ผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามประเพณีนิย มและประพฤติตนเป น
สุภาพชน หากผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม คณะกรรมการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณอาจใชดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใน
การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณได
1.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ

2. การนําเอกสารและอุปกรณเขาหองสอบปฏิบตั ิ (เฉพาะตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร
สังกัดฝายพัฒนาระบบดิจิทัล)
ขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

2.1 อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนเขาหองสอบ กรณีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน อนุโลมใหใชใบขับขี่ หรือ
บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทจะตองไมหมดอายุและอยูในสภาพที่สมบูรณ ชัดเจน ทั้งรูปถายและ
ตัวอักษร โดยบัตรดังกลาวจะตองไมใสซองพลาสติก หากไมมีบัตรจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบทุกกรณี
2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไมตรงกับที่กรอกในใบสมัคร ตองนําสําเนาหนังสือสําคัญ การจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อสกุล จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่กอนเวลาเขาหองสอบ
2.3 ผูเขาสอบตองจัดเตรียมคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมติดตั้งซอฟตแวรที่มีความจําเปนตองใชในการพัฒนาโปรแกรม/
ฐานขอมูลสําหรับการพัฒนา Web Application มาดวยตนเองเพื่อใชในการสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ หากไมมีอุปกรณที่จัดเตรียมมา กฟภ. จะ
ไมอนุญาตใหเขาหองสอบทุกกรณี
2.4 ผูเขาสอบตองปดโทรศัพท อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมืออุปกรณสื่อสารทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการสอบ
2.5 กรณีนําทรัพยสินมีคาตางๆ ติดตัวมาในวันสอบ เชน กุญแจบาน กุญแจรถ กุญแจหอง กระเปาสตางคและเครื่องประดับ
ตางๆ ผูเขารับการสอบตองจัดเก็บใหเรียบรอย ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหาย กฟภ. จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.6 กรณีผูพิการที่ตองใชอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกที่จําเปนในชีวติ ประจําวัน และเหมาะสมสําหรับประเภทความพิการ
เขาหองสอบได เชน อุปกรณชวยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณชวยในการมองเห็น หรืออุปกรณชวยในการฟงสําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน
ตองนําสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกําหนด จํานวน 1 ชุด พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่กอนเวลาเขาหองสอบ
2.7 กรณีผูเขารับการสอบปวย หรือไดรับบาดเจ็บจนตองใชอุปกรณทางการแพทย ตองนําสําเนาใบรับรองแพทย ที่ออกโดย
แพทยวิชาชีพ จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่กอนเวลาเขาหองสอบ

3. ขอปฏิบัติระหวางการสอบปฏิบตั ิ (เฉพาะตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร
สังกัดฝายพัฒนาระบบดิจิทัล)
3.1 ผูเขารับการสอบ หามพูดคุยหรือติดตอกับผูเขารับการสอบคนอื่น และตองเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของ
กรรมการคุมสอบโดยเครงครัด
3.2 ผูเขารับการสอบ จะออกจากหองสอบไมได จนกวาจะหมดเวลาสอบ
3.3 เมื่อหมดเวลาสอบ ใหหยุดการสอบทันที และนั่งรอจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาตใหลุกออกจากที่นั่งได
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4. เอกสารประกอบการสัมภาษณ
ขอเขี
4.1ยนสํและผ
าเนาบัาตนการตรวจสอบคุ
รประจําตัวประชาชนณ(ทีสมบั
่ยังไมตหิ มดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีผูที่ยังไมไดรับปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรอง
จากมหาวิทยาลัย (กรณีผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมไดรับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต)ิ จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ (Transcript of Records) ที่ระบุวันสําเร็จ การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงวาพนภาระทางทหารแลว ไดแก หลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.
3 (กรณีเปนขาราชการทหาร) จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนา/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ของตนเอง) (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูเขารับการสอบสัมภาษณจะตองลงลายมือชื่อและรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน และถือวา ผูเขารับการสอบสัมภาษณ
ไดรับรองวาตนเองเปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนดไวทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาผูเขารับการสอบสัมภาษณ
รายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือวาบุคคลผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติรวมถึง กฟภ. สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลัง
ไดทุกขั้นตอน
กรณีที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบวาเปนเอกสารปลอมหรือเปนเอกสารที่มิใชทางราชการ ออกให กฟภ. จะถือวาการสอบ
คัดเลือกของบุคคลผูนั้นเปนโมฆะ และไมมีสิทธิ์เขาเปนพนักงาน กฟภ. โดยอาจถูกดําเนินคดี ตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ บุคคลผูนั้นไมมีสิทธิ์
เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงคาธรรมเนียมการสมัครสอบตางๆ ดวย
4.6 กฟภ. จะจัดทําหนังสือแจงความประสงคใหดําเนินการตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร
ใหกับผูเขารับการสอบสัมภาษณ เพื่อนําไปยื่นที่สถานีตํารวจนครบาล หรือสถานีตํารวจภูธรตามทะเบียนบาน หรือภูมิลําเนาเดิม หรือศูนยพิสูจน
หลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ กฟภ. กําหนด ทั้งนี้ หากไมสามารถไปตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรได หรือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย
ระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24) และตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูนั้นในภายหลังไดทุกขั้นตอน สําหรับคาใชจายในการดําเนินการตรวจสอบประวัติ
พิมพลายนิ้วมือผูสอบสัมภาษณ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ กฟภ.จะไมชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี และจะไมมีผลผูกพันใดๆ
กับ กฟภ.

5. ขอปฏิบัติในการเขารับการสอบสัมภาษณ
ขอเขี
น และผ
านการตรวจสอบคุ
ติ มภาษณออกจากสถานที่สอบโดยทันที หามพูดคุยหรือติดตอกับผูที่ยังไมได
เมื่อยสอบสั
มภาษณ
เสร็จแลว ใหผูเขาณรับสมบั
การสอบสั
เขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู

6. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ขอเขี
และผ
านการตรวจสอบคุ
ิ
6.1ยนปฏิ
บัติตามมาตรการและคํ
าสั่งณ
ศูนสมบั
ยบริหตารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
6.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ (ยกเวนเมื่อตองถอดหนากาก
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
6.3 ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหผทู ี่มีประวัติเดินทางไปหรือเดินทางผาน (transit) ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอยางตอเนื่อง
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ไมเกิน 14 วัน นับถึงวันที่สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ

7. เงื่อนไขในการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ
ขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

7.1 ผูเขารับการสอบมีหนาที่ตองทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ โดยจะตองเขารับการสอบตามที่ กฟภ. กําหนดไวเทานั้น
มิฉะนั้น กฟภ. จะถือวาทานเปนผูขาดสอบ
7.2 ผูเขารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณตองถึงสถานที่สอบกอนเวลารายงานตัวอยางนอย 30 นาที หากผูใดไมมา
รายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ กฟภ. กําหนดไว คณะกรรมการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณอาจใชดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาตในการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณได
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7. เงื่อนไขในการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ (ตอ)
7.3 กฟภ. จะถือวาผูเขารับการสอบไดรับทราบรายละเอียดตางๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ. ครบถวนแลว และไดรับรองวา
ตนเองเปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนดไวทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาผูเขารับการสอบรายใดมีคุณสมบัติ และ
เอกสารตางๆ ไมตรงตามประกาศการรับสมัครฯ หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับผูเขารับการสอบขอเขียน จะถือวาบุคคลผูนั้นเปนผูขาด
คุณสมบัติ และหมดสิทธิ์ที่จะเขารับการสอบ รวมถึง กฟภ. สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน
7.4 หากตรวจพบวาผูเขารับการสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตจะยุติการสอบ และถือวาการสอบนั้นเปนโมฆะ และถูก
ตัดสิทธิ์
7.5 ในกรณีพบหลักฐานแนชัดวามีการทุจริต ไมวาวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบนําเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณอื่นใด
นอกเหนือจากที่ กฟภ. กําหนดเขาหองสอบ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายและเรียกรองใหชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
กฟภ. โดยไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
7.6 การกระทําการใดๆ ที่เปนการรบกวนผูเขารับการสอบคนอื่นๆ หรือทําลายทรัพยของ กฟภ. หรือสถานที่สอบ จะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ หรือตัดสิทธิก์ ารสอบ
7.7 กรณีตรวจพบผูใดมีขอพิรุธ หรือขอสงสัย ที่อาจสื่อไดวามีการทุจริตในการสอบ กฟภ. สามารถดําเนินการใหผูเขารับ
การสอบปฏิบัติแ ละสอบสัมภาษณผูนั้นสอบใหมเปนการเฉพาะรายอีกครั้งจนไดขอยุติ หากผูที่ กฟภ. แจงใหเขารับการสอบใหมปฏิเสธ
การเขารับการสอบ กฟภ. จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
7.8 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบวาผูเขารับการสอบ พนักงาน อดีตพนักงาน หรือบุคคลใดมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการทุจริตในการ
สอบ กฟภ. จะดําเนินคดีตามกฎหมายอยางถึงที่สุด รวมถึงการพิจารณาโทษทางวินัย เนื่องจากทําให กฟภ. เสียหายอยางรายแรง และจะไมมี
การยอมความใดๆ ทั้งสิ้น
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