
 
 

 
ส ำเนำ 

 
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
…………………………………………………..…… 

 
  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน จะด าเนินการสอบแข่งขันเพือ่บรรจบุุคคล 
เข้ารับราชการในต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) ต าแหน่งนักวิชาการพลังงาน
ปฏิบัติการ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่           
นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต ำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
1.1.  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ             

  อัตราเงินเดือน 15,000  - 16,500 บาท  
1.2.  ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)            

  อัตราเงินเดือน 15,000  - 16,500 บาท  
1.3.  ต าแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ             

  อัตราเงินเดือน 15,000  - 16,500 บาท  
     1.4.  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ             

  อัตราเงินเดือน 15,000  - 16,500 บาท  
     1.5.  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัตงิาน            

 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท  
     ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2555 
 2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก   
       จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

3. ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่ วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36                 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้
 
 
 

/ ก. คุณสมบัติ... 
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ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน         
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ     
ตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
                      ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)   
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้     
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองแล้ว 
      ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่ รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้า
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
/ 5. การรับสมัคร ... 
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 5. กำรรับสมัครสอบ 
    5.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักบริหารกลาง อาคาร 7 ช้ัน 9 ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหำคม 2558 ถึงวันท่ี 31 สิงหำคม 2558 ในวันรำชกำร         
ภำคเช้ำเวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 11.30 น. ภำคบ่ำยเวลำ 13.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. สอบถำมรำยละเอียด 
เพ่ิมเติมได้ท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง โทร. 0 2222 5096  
  5.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผู้สมัครท่ีช ำระ
ค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบ ตำมล ำดับของกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ 
  5.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ  

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

 (2) ส าเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และ/หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

   ทั้ งนี้  ผู้ ที่ จ ะ ถื อ ว่ าเป็ น ผู้ ส า เร็ จ การ ศึกษ าตามห ลั ก สู ตร ข้ั น ป ริญ ญ าบั ต ร  
(หรือประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา     
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ                  
วันที่ 31 สิงหำคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร (หรือประกาศนียบัตร)  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 

 (4) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 

 (5) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป ของ
ส านักงานก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงข้ึนไป (ข้ึนกับต าแหน่งที่สมัคร
สอบ) จ านวน 1 ฉบับ  

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ  
ส านักงาน ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จะต้องสมัคร
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ    
ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่  
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

/ -โรคพิษสรุา... 
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    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันท่ี และ           
ระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 
 
 6. เง่ือนไขในกำรรับสมัครสอบ 

    6.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง              

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ      
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี  31 สิงหำคม 2558  ทั้ งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                   
ข้ันปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 

6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มคัรสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ 

 
 7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
                         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 กันยำยน 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.dede.go.th 
หัวข้อ “ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ”  
 
 8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
     หลักสูตรและวิธีกำรสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
  8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งของ
ต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 

/ ทั้งนี้ ... 

http://www.dede.go.th/
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                    ท้ังน้ี ผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่ำนกำร
สอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง และสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป
ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับต ำแหน่ง
ท่ีสมัครสอบ) แล้ว 
 9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
                         การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี         
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี ้เป็นอันยกเลิก 
 11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  

12. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้สอบแข่งขัน

ไดท่ี้เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำม

โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังน้ัน  หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี 
หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันน้ี โปรดอย่ำหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำนทรำบด้วย 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่   27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

           ธรรมยศ  ศรีช่วย 
                      (นายธรรมยศ  ศรีช่วย)  

                                             อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
        (นายศุภกร  เลาหสุขไพศาล)             รัฐปกรณ์ /  ร่าง / พิมพ์        
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             ศุภกร / ทาน 



 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ในกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

       (แนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ลงวันท่ี   27  กรกฎำคม  2558) 
____________________________________________________________________________ 
 
ชื่อต ำแหน่งท่ี 4  นิติกรปฏิบัติกำร   
 
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก    1   ต าแหน่ง   (ปฏิบัติงานกลุ่มนิติการ  ส านักบริหารกลาง) 
 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัตงิานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

1.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

  (1)   เสนอความเห็นแก่ผูบ้ังคับบัญชาในการตอบข้อหารอื หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา 
  (2)   ศึกษา วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  (3)   ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน 
  (4)   ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น  
จัดท าระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม 

2. ด้ำนกำรวำงแผน  

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

  (1)   ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ช้ีแจงและให้ รายละเอี ยด เกี่ ย วกั บ ข้อมู ล  ข้อ เท็ จจริง  แก่บุ คคลหรือหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร  

  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา  และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว 
 
 



 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                     1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ   

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี   
ข้ึนไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสอืรบัรองผลการสอบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน 
ก.พ. ระดับปริญญาตร ีเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการต่างๆ ที่ เปิด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถดังต่อไปน้ี โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (50 คะแนน) 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรบัทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2549 
ส่วนท่ี 2  ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (120 คะแนน) 
 -  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
 -  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 
 -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 -  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
 -  พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  -  พระราชบัญญัตจิัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 -  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
 -  ประมวลกฎหมายอาญา 
 -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 -  พระราชบัญญัติการพฒันาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
 -  พระราชบัญญัติการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
ส่วนท่ี 3  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (30 คะแนน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


