เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2
เรื่อง เงื่อนไข และข้อปฏิบัติสำหรับผูเ้ ข้ารับการสอบข้อเขียน
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบ
ข้อเขียนให้เข้าใจอย่างละเอียด ครบถ้วน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย กฟภ. จะถือว่าผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้รับ
ทราบเงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆ แล้ว หาก กฟภ. มีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อปฏิบัติฯ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบ หรือ ตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ. รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าบริการต่างๆ ดังนี้
1. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน
1.1 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ
ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm)
ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
1.2 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว (sweatpants) สีดำ สีกรมท่า หรือสีเทา เท่านั้น (อนุโลมให้มีเส้นลายแถบ
ด้านข้างของกางเกงได้)
ไม่อนุโลม ให้สวมกางเกงยีนส์ หรือกึ่งยีนส์ กางเกงสแล็ค กางเกงรัดรูปที่แนบเนื้อ กางเกงเลคกิ้ง กางเกง
มีฝาปิดกระเป๋า กางเกงที่มีลวดลายหรือสีของกางเกงที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดทุกกรณี
1.3 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนยาว ไม่มีกระดุม
ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ
ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ)
ติดไว้ด้านหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
1.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได้
1.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ ไม่มีสายคล้องคอ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ สอบ
ข้อเขียน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องนำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง
1.6 สวมรองเท้าแตะฟองน้ำแบบคีบ ส้นเตี้ย ไม่รัดส้น ไม่มีลวดลาย และไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น โลหะ โบว์
เชือก ลูกปัด เป็นต้น ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
1.7 ห้าม ถอดรองเท้าเข้าห้องสอบข้อเขียน
1.8 ห้าม สวมถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบข้อเขียน
1.9 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมเข่า เข้าห้องสอบ
ข้อเขียน
1.10 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่งทุกชนิด เข้าห้องสอบข้อเขียน รวมถึง สายผูกข้อมือ สายสิญจน์
หรือเครื่องรางทุกกรณี
1.11 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อย
ด้วยหนังยางรัดผมสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด
2. การนำเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบข้อเขียน
2.1 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเข้าห้องสอบข้อเขียน กรณีไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชน อนุโลมให้ใช้ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทั้งนี้ บัตรทุกประเภท
จะต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ใส่ซองพลาสติ ก
หากไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบข้อเขียนทุกกรณี
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2. การนำเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบข้อเขียน (ต่อ)
Z
2.2 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องนำใบรับรองผลประเมินความเสี่ยง และการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ที่จัดพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ที่ http://job.pea.co.th ซึง่ แสดงผลการตรวจว่าไม่พบการติดเชื้อฯ
หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบข้อเขียนทุกกรณี
2.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ต้องนำสำเนา
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ กองอำนวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบข้อเขียน
2.4 ห้าม นำโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
ทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ กระเป๋าสัมภาระ เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณทุกชนิด และ/หรือ
อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเขียนตามที่ กฟภ. กำหนด เข้าห้องสอบข้อเขียน
2.5 ห้าม นำอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบข้อเขียนโดยเด็ดขาด เนื่องจาก กฟภ. ได้จัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องเขียนให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนทุกคนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟภ. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน
นำอุปกรณ์เครื่องเขียน ออกนอกห้องสอบข้อเขียนในภาคเช้า และจะอนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนออกจากห้องสอบ
ข้อเขียนได้ เมื่อหมดเวลาการสอบข้อเขียนในภาคบ่ายแล้วเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการจดข้อสอบข้อเขียน คำตอบ หรือ
ขีดเขียนลงบนอุปกรณ์เครื่ องเขียนที่ กฟภ. จัดเตรียมให้ หากตรวจพบจะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนออกนอก
ห้องสอบข้อเขียน และถือว่ามีเจตนาทุจริตซึ่ง กฟภ. สามารถพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบได้
2.6 ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในวันสอบข้อเขียน หรือในกรณี กุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจห้อง กระเป๋า
สตางค์ ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย เนื่องจาก กฟภ. จะไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบข้อเขียนโดย
เด็ดขาด ดังนั้น หากเกิดการสูญหาย กฟภ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.7 อนุญาตให้นำธนบัตรเข้าห้องสอบข้อเขียนได้ โดยต้องจัดเก็บในซองพลาสติกที่ทางเจ้าหน้าที่สถานที่ สอบ
ข้อเขียนจัดเตรียมให้ และต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน ทั้งนี้ จะอนุญาตให้วางไว้บริเวณใต้ ที่นั่ง
สอบเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นำเงินเหรียญเข้าห้องสอบข้อเขียนทุกกรณี)
2.8 กรณีผู้พิการที่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเหมาะสมสำหรับ
ประเภทความพิการเข้าห้องสอบข้อเขียนได้ เช่น อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น หรืออุปกรณ์
ช่วยในการฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคน
พิการ หรือสำเนาเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
สถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอำนวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบข้อเขียน
2.9 กรณีผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องนำสำเนา
ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยแพทย์วิชาชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ กองอำนวยการ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบข้อเขียน
3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3.1 ผู ้ เข้ ารั บ การสอบข้ อ เขี ย นต้ อ งตรวจหาเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิ ธี Real Time
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการสอบข้อเขียน
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3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อ)
3.2 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องประเมินความเสี่ยง และอัปโหลดผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ตามภาพตั ว อย่ า งด้ า นล่ า ง ทางเว็ บ ไซต์ http://job.pea.co.th ได้ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 28 มกราคม 2565
เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยต้องพิมพ์ใบรับรองผลประเมินความเสี่ยง และ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาแสดงต่อกรรมการฯ ณ จุดคัดกรอง

ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Real Time Polymerase

ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

Chain Reaction (RT-PCR)

3.3 ต้องปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
3.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ สอบข้อเขี ยน
(ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากาก ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
ข้อเขียน
3.5 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกาย
สูงกว่า 37.5 °C ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนั่งพักในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง
หากผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C และ/หรือ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ
น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) โดยใช้ ช ุ ด ทดสอบแอนติ เ จน COVID – 19 (ATK) หากไม่ พ บการติ ด เชื ้ อ ฯ คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาให้แยกห้องสอบข้อเขียน แต่ในกรณีที่พบการติดเชื้อฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบข้อเขียน และ กฟภ.
จะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
3.6 ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่สอบข้อเขียนให้เข้าใจ และเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสถานที่
สอบข้อเขียนก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง กรณีถึงสถานที่ สอบข้อเขียนล่าช้าและเริ่มทำการสอบข้อเขียน
ช้ากว่ากำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเพิ่มเวลาแต่อย่างใด และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง สอบข้อเขียนหลังเวลา
30 นาทีแรกของการสอบข้อเขียนผ่านพ้นไปแล้ว
3.7 ให้ทยอยเข้าห้องสอบข้อเขียน โดยต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
3.8 ขอความร่วมมือให้ผู้ติดตามมาส่งและมารับ ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพัก
คอย ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณที่ทางคณะกรรมการฯ จัดไว้ให้เท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และลงทะเบียน
การเข้าและออกสถานที่ ส อบข้อเขียนผ่านแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ สถานที่พักคอยมีจำนวนจำกัด
หากพื้นที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณสถานที่สอบข้อเขียน
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4. ข้อปฏิบตั ิระหว่างการสอบข้อเขียน
4.1 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนคนอื่น และต้องเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
4.2 ไม่ อ นุ ญ าต ให้ เ ข้ า ห้ อ งน้ ำ ระหว่ า งการสอบข้ อ เขี ย น ในกรณี ฉ ุ ก เฉิ น ต้ อ งส่ ง กระดาษคำถามและ
กระดาษคำตอบ ก่อนเข้าห้องน้ำ และเมื่อเข้าห้องน้ำแล้วจะทำการสอบข้อเขียนต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้องสอบ
ข้อเขียนไม่ได้ โดยจะต้องกลับมานั่งประจำที่นั่งจนกว่าจะหมดเวลาการสอบข้อเขียน เพื่อป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ
ดังนั้น ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน
4.3 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน จะออกจากห้องสอบข้อเขียนไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาสอบข้อเขียน
4.4 เมื่อหมดเวลาสอบข้อเขียน ให้หยุดการสอบข้อเขียนทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุม สอบจะเก็บ
กระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเรียบร้อย จึงจะลุกออกจากที่นั่งได้
4.5 กรณี ส ถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น มี เ หตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถดำเนิน การจั ด สอบข้ อ เขี ย นได้ ต ามเวลาที ่ก ำหนด
จะทดเวลาในการสอบให้กับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ กองอำนวยการ
5. เงื่อนไขในการสอบข้อเขียน
Z
5.1 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าทดสอบความรู้ตาม วัน
เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น กฟภ. จะถือว่าเป็นผู้ขาดการสอบข้อเขียน
5.2 กฟภ. จะถือว่า ผู้เข้ารับ การสอบข้อเขียนได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ตามประกาศฯ ของ กฟภ.
ครบถ้วนแล้ว และได้รับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนดไว้ทุกประการ หากปรากฏ
ในภายหลังว่า ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนรายใดมีคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ไม่ เป็นไปตามประกาศการรับสมั ครฯ
จะถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และ กฟภ. สามารถตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
5.3 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องรับผิดชอบรายละเอียดต่างๆ ที่กรอกไว้ในการสมัคร กรณีที่มีการกรอกข้อมูล
เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรืออัปโหลดเอกสารในการสมัครทุกประเภทที่ กฟภ. ตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นเอกสารปลอม
เป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด กฟภ. จะถือว่าการสอบข้อเขียนของ
บุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะ โดยอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วย
5.4 หากตรวจพบว่าผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต กฟภ. จะยุติการสอบข้อเขียน
และถือว่าการสอบข้อเขียนนั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
5.5 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบนำเครื่องมือ หรืออุปกรณ์
อื่นใดนอกเหนือจากที่ กฟภ. กำหนด เข้าห้องสอบข้อเขียน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและ
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ กฟภ. โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
5.6 การกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบข้อเขียน หรือ
ทำลายทรัพย์ของ กฟภ. หรือสถานที่สอบข้อเขียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ห้องสอบข้อเขียน หรือยุติการสอบข้อเขียน
และถือว่าการสอบข้อเขียนนั้นเป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน
5.7 ข้อสอบข้อเขียนนี้เป็นสมบัติของ กฟภ. ห้ามผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนจดบันทึกหรือคัดลอกนำออกจากห้อง
สอบข้อเขียน หากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนา ทุจริต และจะถือว่าการสอบข้อเขียนของผู้กระทำนั้นเป็นโมฆะ โดยจะถูก
ตัดสิทธิ์และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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5. เงื่อนไขในการสอบข้อเขียน (ต่อ)
Z
5.8 หาก กฟภ. ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต
ในการสอบข้อเขียน หรือมีการรับจ้างเป็นผู้ทำเฉลย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจคำตอบหรือตัดสิทธิ์ ผู้เข้ารับการสอบ
ข้อเขียนในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ กฟภ. ได้อีก และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.9 ในกรณีที่ กฟภ. ตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบข้อเขียนมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว ่ามี
การทุจริตในการสอบข้อเขียน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบข้อเขียนใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ที่
กฟภ. แจ้งให้เข้า รับสอบข้อเขียนใหม่ปฏิเสธการเข้ารับการสอบข้อเขียน กฟภ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก กฟภ.
5.10 กรณีตรวจพบผู้ใดกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ตรวจพบข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยที่อาจส่อได้ว่า
มีการทุจริตในการสอบข้อเขียน และ/หรือปฏิบัติใดๆ อันขัดต่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายใน
กฟภ. โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของ กฟภ.
5.11 กรณีตรวจพบผู้ใดกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ตรวจพบข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยที่อาจส่อได้ว่ามี
การทุจริตในการสอบข้อเขียน และ/หรือปฏิบัติใดๆ อันขัดต่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดย กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของ กฟภ.
5.12 กฟภ. ไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบข้อเขียนเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และขอให้เชื่อมั่นว่า
กฟภ. ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
5.13 ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนที่ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
สามารถยื่นความประสงค์ผ่านทาง E-mail : recruit@pea.co.th โดยให้แจ้งชื่อ เลขประจำตัวสอบข้อเขียน (เลข 13 หลัก)
และ E-mail ทั้งนี้ กฟภ. จะจัดส่งกลับทาง E-Mail ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
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