เอกสารแนบทายประกาศฉบับที่ 2
เรื่อง ขอปฏิบัตใิ นการเขารับการสอบปฏิบัติ
การสอบคัด เลือกจากบุ คคลภายนอกเพื่ อ เข าปฏิ บั ติ ง านกั บ กฟภ. ประจํ าป 2563
ตําแหนง นักระบบงานคอมพิวเตอร
ผูเขารับการสอบปฏิบัติตองตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และขอปฏิบัติในการเขารับการสอบ
ปฏิ บัติ ใหเ ขา ใจอย างละเอีย ด และถื อ ปฏิ บั ติอ ย า งเคร ง ครั ด โดย กฟภ. จะถื อ ว า ผู เข ารับ การสอบปฏิบั ติ ได รับ ทราบ
ขอกําหนดตางๆ แลว หาก กฟภ. มีขอสงสัยที่คาดวาอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติฯ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์
ในการตัดสิทธิ์ในภายหลังไดทุกขั้นตอน ดังนี้
1. การแตงกายของผูเขารับการสอบปฏิบัติ
ขอเขียน และผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
1.1 ผูเขารับการสอบปฏิบัติ ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเปนสุภาพชน
หากผูใดฝ าฝน ไมป ฏิบัติตาม คณะกรรมการสอบปฏิ บัติ อาจใช ดุลพิ นิจในการพิจ ารณาอนุญ าตหรือไมอ นุญ าตใหเขา รับ
การสอบปฏิบัติได
1.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบปฏิบัติ
2. การนําเอกสารและอุปกรณเขาหองสอบปฏิบัติ
2.1 อนุญาตใหนําเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนเขาหองสอบ กรณีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน อนุโลมใหใช
ใบขับขี่ หรือ บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทจะตองไมหมดอายุและอยูในสภาพที่
สมบูรณ ชัดเจน ทั้งรูปถายและตัวอักษร โดยบัตรดังกลาวจะตองไมใสซองพลาสติก หากไมมีบัตรจะไมอนุญาตใหเขาหอง
สอบปฏิบัตทิ ุกกรณี
2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไมตรงกับที่กรอกในใบสมัคร ตองนําสําเนาหนังสือสํ าคัญ
การจดทะเบียน เปลี่ยนชื่อสกุล จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่กอนเวลาเขา
หองสอบปฏิบัติ
2.3 ผูเขา รับการสอบปฏิบัติตองจัดเตรียมคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมติดตั้งซอฟตแวร/โปรแกรม/ระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูล/Tools ตางๆ ที่มีความจําเปนตองใชในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใชในการสอบ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ หากไมจัดเตรียมอุปกรณมา กฟภ. จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบปฏิบัติทุกกรณี
2.4 ผูเข ารับการสอบปฏิบั ติต องปดโทรศัพท อุป กรณอิ เล็กทรอนิกส และเครื่อ งมืออุปกรณสื่อสารทุกชนิด
ตลอดระยะเวลาการสอบปฏิบัติ
กรณีนําทรัพยสินมี คาตางๆ ติดตัวมาในวันสอบปฏิบัติ เชน กุญ แจบาน กุญแจรถ กุญแจหอง กระเปา
สตางค แ ละเครื่ อ งประดั บ ต า งๆ ผู เข ารั บการสอบปฏิ บั ติต องจัดเก็ บให เรี ยบร อย ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหาย กฟภ. จะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.5 กรณีผูพิการที่ต องใชอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกที่จําเปนในชีวิตประจําวัน และเหมาะสมสําหรับ
ประเภทความพิการเขาหองสอบปฏิบัติได เชน อุปกรณชวยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณชวยในการมองเห็น หรืออุปกรณชวยใน
การฟงสําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน และตองนําสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ
หรือสําเนาเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล
เอกชนที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกําหนด จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดง
ตอเจาหนาที่กอนเวลาเขาหองสอบปฏิบัติ
2.6 กรณี ผู เ ข า รั บการสอบปฏิ บั ติ ป ว ย หรือได รับบาดเจ็ บจนต องใชอุป กรณทางการแพทย ตองนํ าสํ า เนา
ใบรับรองแพทย ที่ออกโดยแพทยวิชาชีพ จํานวน 1 ชุด พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาที่กอน
เวลาเขาหองสอบปฏิบัติ
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3. ขอปฏิบัติระหวางการสอบปฏิบัติ
3.1 ผูเขารับการสอบปฏิบั ติ หามพูดคุยหรือติ ดตอกับผูเข ารับการสอบปฏิบัติคนอื่น และตองเชื่อฟงรวมถึง
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของกรรมการคุมสอบปฏิบัติโดยเครงครัด
3.2 ผูเขารับการสอบปฏิบัติ จะออกจากหองสอบปฏิบัติไมได จนกวาจะหมดเวลาสอบปฏิบัติ
3.3 เมื่อหมดเวลาสอบปฏิบัติ ใหหยุดการสอบปฏิบัติทันที และนั่งรอจนกวากรรมการคุมสอบปฏิบัติจะอนุญาต
ใหลุกออกจากที่นั่งได
4. มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4.1 ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการและคํ า สั่ ง ศู น ยบ ริห ารสถานการณ ก ารแพรระบาดของโรคติ ด เชื้อไวรัส โคโรนา
(COVID - 19)
4.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่นํามาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยูในบริเวณสถานที่สอบปฏิบัติ (ยกเวน
เมื่อตองถอดหนากาก ใหเจาหนาที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไมนํามาจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบปฏิบัติ
4.3 ตองผานจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองสอบปฏิบัติ หากพบวาอุณหภูมิรางกายสูง
กวา 37.5 °C จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ หากพบผูเขารับการสอบปฏิบัติ เขาเกณฑสอบสวนโรคตาม
แนวทางที่กําหนดจะไมอนุญาตใหเขารับการสอบปฏิบัติ และจะรายงานตอหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป
4.4 ขอสงวนสิท ธิ์ ไม อนุ ญาตให ผูที่มี ประวั ติเดิ นทางไปพื้ นที่ ที่มี การระบาดอยา งตอเนื่อง ตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไมเกิน 14 วัน นับถึงวันที่สอบปฏิบัติ เขารับการสอบปฏิบัติ

สวางทั่วทิศ สรางคุณภาพชีวิตทั่วไทย

