ข้อปฏิบัติสาหรับผูเ้ ข้ารับการสอบข้อเขียน การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัตงิ านตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า ในตาแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2563
ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบทุกประการ และต้องศึกษารายละเอียด
ต่างๆ จากประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ อย่างเคร่งครัด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA) ถือว่าผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ได้รับทราบข้อกาหนดต่างๆ ในการสอบตามประกาศของ PEA แล้ว ดังนี้
1. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน
1.1 สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนสั้น ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่ง
ทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลมป้ายยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) ผิดเงื่อนไขจากนี้
ไม่อนุโลมทุกกรณี
1.2 สวมกางเกงวอร์มกีฬาขายาว (sweatpants) สีดา สีกรมท่า เท่านั้น (อนุโลมให้มีเส้นลายแถบด้านข้างของ
กางเกงได้)
ไม่อนุโลม ให้ส วมกางเกงยีนส์ หรือกึ่งยีนส์ กางเกงสแล็ค กางเกงรัดรูปที่แนบเนื้อ กางเกงเลคกิ้ ง
กางเกงที่มีลวดลายหรือสีของกางเกงที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดทุกกรณี
1.3 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน แขนยาว ไม่มี
กระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (อนุโลม
ป้ายยี่ห้อของเสื้อ ขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm) และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง ผิดเงื่อนไขจากนี้ ไม่อนุโลมทุกกรณี
1.4 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องสีสุภาพได้
1.5 ห้าม สวมเสื้อสูท เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เสื้อคลุม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมเข่า เข้าห้องสอบ
1.6 ห้าม สวมรองเท้า ถุงเท้า และ/หรือ ถุงน่อง เข้าห้องสอบ
1.7 ห้าม สวมเครื่องประดับหรือวัสดุตกแต่ง ทุกชนิด เข้าห้องสอบ รวมถึง สายผูกข้อมือ หรือสายสิญจน์ทุกกรณี
1.8 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีดาไม่มี
ลวดลาย

2. การนาเอกสารและอุปกรณ์เข้าห้องสอบ
2.1 อนุญาตให้นาเฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนเข้าห้องสอบ กรณีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้
ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทจะต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพ
ที่ ส มบู ร ณ์ ชั ด เจน ทั้ ง รู ป ถ่ า ยและตั ว อั ก ษร โดยบั ต รดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ ใ ส่ ซ องพลาสติ ก หากไม่ มี บั ต ร
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี
2.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ที่ไม่ตรงกับที่กรอกในใบสมัครต้องนาสาเนาหนังสือ
ส าคั ญ การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ สกุ ล จ านวน 1 ชุ ด พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการสอบ ก่อนเวลาเข้าสอบ
2.3 ไม่อนุ ญาตให้ นา ทรัพ ย์ สิน ที่มีค่า โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
ทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋าถือ กระเป๋าสั มภาระ เอกสาร ตารา หนังสื อ บันทึกข้อความและเครื่องคานวณ
ทุกชนิดเข้าห้องสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคจะไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าวในทุกกรณี หากนามาและเกิดการ
สูญหาย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2.4 อุปกรณ์เครื่องเขียน อนุญาตให้นาเพียงปากกา สีน้าเงิน เข้าห้องสอบเพียงด้ามเดียวเท่านั้น
3.ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ
3.1 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ และเอกสารที่ต้องใช้
ในการเข้าห้องสอบ ในช่วงระยะเวลา 07.00 น. – 09.00 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กาหนด จะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการสอบ
3.2 กรณีมี เหตุ ให้ ไม่ สามารถด าเนิ นการจัดสอบได้ตามเวลาที่ กาหนดจะทดเวลาในการสอบให้ กับผู้ เข้าสอบ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการสอบ
3.3 ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องน้าระหว่างการสอบ ในกรณีฉุกเฉินต้องส่งข้อสอบก่อนเข้าห้องน้า และเมื่อ
เข้าห้องน้าแล้วจะทา ข้อสอบต่อไม่ได้ และจะออกนอกบริเวณห้องสอบไม่ได้ โดยจะต้องกลับมานั่งประจาที่นั่ง
สอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ เพื่อป้องปรามการทุจริต ในการสอบทุกรูปแบบ ดังนั้น ให้ผู้เข้าสอบทาธุระ
ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
3.4 ผู้เข้าสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้สอบคนอื่นและต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
3.5 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ
3.6 ผู้เข้าสอบสามารถ เขียน คานวณ ในกระดาษคาถามได้
3.7 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้หยุดทาข้อสอบทันที และนั่งรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ
ผู้เข้าสอบจึงจะลุกออกจาก ที่นั่งสอบได้

4. เงือนไขในการสอบ
4.1 หากตรวจพบว่าผู้ เข้าสอบมีพฤติกรรมส่ อไปในทางทุจริต จะถือว่าการสอบของบุคคลผู้ นั้น
เป็นโมฆะ และถูกตัดสิทธิ์
4.2 ในกรณีพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทุจริต ไม่ว่าวิธีการใดๆ หรือมีการลักลอบนาเครื่องมือสื่อสาร
เข้าห้องสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ ในการดาเนินคดีตามกฎหมายและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
กับ PEA โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจาก PEA
4.3 ข้อสอบนี้ เป็นสมบัติของ PEA ห้ามผู้เข้าสอบจดบันทึกหรือคัดลอก นาออกจากห้องสอบ หากพบ
เห็ น จะถื อ ว่ า มี เ จตนา ทุ จ ริ ต และจะถื อ ว่ า การสอบของผู้ ก ระท านั้ น เป็ น โมฆะ โดยจะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์
และถูกดาเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
4.4 การกระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบ หรือทาลายทรัพย์ของ
PEA หรือศูนย์สอบ จะไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 หากตรวจสอบพบภายหลั งว่าผู้ เข้าสอบ มีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ PEA
กาหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ในภายหลังได้ทุกขั้นตอน
4.6 ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์สอบให้เข้าใจก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในวันสอบ และ ควรเผื่อเวลาในการเดินทางถึงศูนย์สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
4.7 หาก PEA ตรวจสอบพบข้อมูล หรือการกระทาอื่นใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าส่อไปในทางทุจริต
ในการสอบ หรือมีการรับจ้างเป็นผู้ทาเฉลยข้อสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการตรวจกระดาษคาตอบ หรือ
การตัดสิทธิ์ผู้สมัครในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ PEA ได้อีกต่อไป โดยจะดาเนินการ
ยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะ การเป็นลูกจ้างโดยทันที และจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.8 ในกรณีที่ PEA ตรวจพบผู้ใดมีผลคะแนนการสอบมีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัย ที่อาจสื่อได้ว่ามีการ
ทุจริตในการสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้นั้นสอบใหม่เป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง และหากผู้ที่ PEA
แจ้งให้เข้ารับการสอบใหม่ ปฏิเสธการเข้ารับการสอบ PEA จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้นจาก PEA ทั้งนี้ PEA ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA อย่างเป็น
ระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคาแอบอ้าง
ใดๆ หรื อ การเรี ย กรั บ เงิ น เพื่ อ ฝากเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน และ PEA ไม่ มี ก ารจั ด ท าแนวข้ อ สอบเพื่ อ เผยแพร่
ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

