
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………...............................……… 

  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง           
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ)         
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งว่าง 
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 
 - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จ านวน ๑ อัตรา  
 - วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท หรือ วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท 

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา 
   การจดัการทั่วไป หรือ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการติดต่อ          
     ประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกส านักงาน  
   - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการเก่ียวกับการบริหาร 
     จัดการข้อมูล 
   - ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

 ๑.๓ สิทธิประโยชน์ 
 - ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน - 
   ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

/ประกาศ... 

ส าเนา 



- ๒ – 
 

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
   (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
 นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ปีละ ๒ รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี หากพนักงานราชการผู้นั้น       
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔) ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ไร้ความสามารถ                
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา 
 ๗) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ          
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๘) เป็นผู้ พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์               
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 
ตามข้อ ๓ (๓)  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ  
     ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง         
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต 
แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท างานของ มือ เท้า แขน ขา 
     ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรรม      
ในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีควา มบกพร่อง         
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตัว ภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ          
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน          
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า    
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 

/ส าหรับ... 



- ๓ - 
 

 ส าหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ        
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๓. การรับสมัครสอบ 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัคร       
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ https://dede. job.thai.com ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐                 
โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยมีหลักฐานการสมัครสอบ 
ดังนี้ 
 (๑)  ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ    
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมาแนบแทน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทีย่ังไม่หมดอาย ุจ านวน ๑ ฉบับ  
 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอาย ุจ านวน ๑ ฉบับ   
 (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๕) ส า เนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ( เฉพาะผู้สมัครเพศหญิ ง )                   
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน ๑ ฉบับ  
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”              
พร้อมลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และวันที่สมัคร 
 ๓.๑.๑ พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือน าไปพิมพ์      
ในภายหลัง 
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 ๓.๑.๒ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป น าแบบฟอร์ม           
การช าระเงิน (ข้อ ๓.๑.๑) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ     
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน       
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

/ทั้งนี้... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdede.job.thai.com%2F&h=ATPW1ybjBGvfpGNCe9kbzaZLV7AJOqAT2unztvROyBg18eJVLVKMlbIEnO2KOH1rinXcRbZpDpDL39AiCL_3GnJFnlZ9OctSbbHOn73aI5uUVmxzGu7s5B3Hj44bsR16DwHWnqcNs5Fqew


- ๔ - 
 

 ทั้งนี้  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๑.๓ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม       
ในการสมัครสอบจ านวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
     (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๑๐๐ บาท 
     (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท      
เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.๑.๓ แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๑.๔ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ส่งหลักฐานครบถ้วน      
จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระเงิน และสามารถ           
เข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้  ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๓.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ๓.๒.๑ การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนดังกล่าว
ข้ า งต้น  ถือว่ าผู้ สมัครสอบเป็นผู้ ลงลายมือชื่ อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดั งกล่ าวแล้ว                       
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบ     
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 
 ๓.๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง   
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ        
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร               
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และสถานที่ในการปฎิบัติงาน 
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะและปฏิบัติงาน
ที่ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลัง งานเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองห้า        
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะประกาศรายชื่อ   
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเว็บไซต์  https://dede.job.thai.com 

 

 

/๕. หลักเกณฑ์... 
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 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
 ส่วนราชการจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการสอบ
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel) และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒    
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ      
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ รวมถึงประวัติการท างานและประวัติ
ส่วนตัว 
 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อ   
และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในภายหลัง 

 ๖. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ผู้สมัครสอบต้องน าใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่าย
หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อ           
ในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งน าหลักฐานตามข้อ ๓.๑ (๑) – (๕) และบัตรประจ าตัวประชาชน               
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย        
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันที่สอบ             
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาต    
ให้เข้าสอบ 
 ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ          
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้      
ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน      
 ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน            
แต่ละสมรรถนะ ตามข้อ ๕  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๗.๒ การท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามล าดับที่ผ่านการเลือกสรร 

 ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทางเว็บไซต์  https://dede.job.thai.com   โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ     
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
หากคะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ เท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า         
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี    
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

/๙. การจัดท า... 
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 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร       
โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๖   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       
         ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ 
                                         (นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ) 
                                 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 

            (นายวริยา  วิริยะกุล)               พรเทพ /  ร่าง / พิมพ์          
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               ศุภกร / ทาน 
 


