
ส ำเนำ 
 

ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 

ในกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
 

 

  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ ารับราชการในต าแหน่ ง เจ้ าพนั กงานธุรการปฏิบั ติ งาน  ต าแหน่ งเจ้ าพนั กงาน พัสดุปฏิบั ติ งาน               
ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ส ารวจหรือโยธา) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่ องกล) 
ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน   
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ.                
ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             

 อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท  
๑.๒.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             

 อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท  
๑.๓.  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ส ารวจหรือโยธา)             

 อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท  
๑.๔.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)             

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  - ๑๖,๕๐๐ บาท  
๑.๕.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ              

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  - ๑๖,๕๐๐ บาท  
๑.๖.  ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)              

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  - ๑๖,๕๐๐ บาท  
๑.๗.  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ              

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  - ๑๖,๕๐๐ บาท  
๑.๘.  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ              

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  - ๑๖,๕๐๐ บาท  
 
 
 

/ ทั้งนี้ ... 
 
 
 



๒ 
 

 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือที่ ก.พ. จะก าหนดต่อไป  
 ๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงคร้ังแรก          
      จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ     

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 
 

/ ผู้ท่ีจะเข้า ... 
 



๓ 
 

   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑๐)   
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้       
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง           
ทางการเมืองแล้ว 

  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน   
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑     
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๕. กำรรับสมัครสอบ 
  ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐  
ถึงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 
   (๑) เปิดเว็บไซต์  https://dede.thaijobjob.com 
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด ระบบจะ
ก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่น หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  ๕.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย       
ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

    ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน ๓๘๐ บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  ๓๕๐  บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
    ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

/ ๕.๔ ผู้สมัคร ... 
 
 



๔ 
 

 ๕.๔ ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะก ำหนด   
เลขประจ ำตัวสอบ ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของ
กำรช ำระเงิน และผู้สมัครสอบสำมำรถพิมพ์ใบสมัครสอบ และ บัตรประจ ำตัวสอบ พร้อมเลขประจ ำตัวสอบได้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑  ทำงเว็บไซต์  https://dede.thaijobjob.com 

 
 ๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 

 ๖.๑ ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียง ๑ ต ำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้     
     ๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ    

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัครสอบ คือ วันที่  ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐  ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร          
(หรือประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา        
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

    ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป
ของส านักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ) 

    ๖.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน   
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๖.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ใน
การสมัครสอบ 

๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา 
ส ถ า น ท่ี ส อ บ  แ ล ะ ร ะ เบี ย บ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ส อ บ ใน วั น ที่  ๒ ๒  ม ก ร ำ ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 
https://dede.thaijobjob.com หัวข้อ “กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ” 

 
 

/ ๘. หลักสูตร ... 
 
 

https://dede.thaijobjob.com/


๕ 
 

 ๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ  
  ๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๒๐๐ คะแนน) 
       ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้น ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
     ๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
            เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 
                      ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ขึ้นไป (ขึ้นกับต ำแหน่งที่สมัครสอบ) แล้ว 
 
 ๙. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

๙.๑ ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

๙.๒ ส าเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และ/หรือ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) 
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐     
ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึ กษ าออก ให้  โดยระบุ ส าขาวิ ช า ท่ี ส า เร็ จการศึ กษ า และวั นที่ ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ป ริญ ญ ำบัต ร                       
(หรือประกำศนียบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

๙.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๙.๔ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี 

ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 

/ ๙.๕ ส าเนา ... 
 
 



๖ 
 

๙.๕ ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ.  
ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับต ำแหน่งที่สมัครสอบ) 
จ านวน ๑ ฉบับ หรืออาจให้มายื่นตามวันท่ีส่วนราชการก าหนด ท้ังนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๙.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้แก่ (ให้น ำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเพื่อรับกำรบรรจุ) 
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

   - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. ก าหนด   
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ วันท่ี และ       
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบ เพื่อวัดความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการ
วัดผลด้วย 
 ๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี      
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้    
เป็นอันยกเลิก 
 ๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
 ๑๓.  กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไมป่ระสงค์ท่ีจะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่
เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๔.  กำรขอดูผลคะแนนสอบ   

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่
ประกาศใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถขอดูผลคะแนนสอบได้ภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

/ กรมพัฒนำ ... 



๗ 
 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น  หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี 
หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำนทรำบด้วย 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

         ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ 
                     (นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ)  

                                               อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



รำยละเอียดเกี่ยวกับต ำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ในกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

       (แนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐) 
___________________________________________________________________________ 
 
ชื่อต ำแหน่งที่ ๘  นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร    
 

จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก    ๑   อัตรา    
  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการถ่ายทอด เผยแพร่ และ
การจัดการเทคโนโลยีด้านพลังงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้              
รับมอบหมาย 
 
 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
๑.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

(๑) ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

(๒) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ หรือทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความช านาญจัดท า
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 

(๔) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์ หรือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ร่วมด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน  
 (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

/ ๔. ด้ำนกำรบริกำร ... 
 

 



๒ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร  
  (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการ
จัดการเทคโนโลยีพลังงาน แก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูด 
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการ
เทคโนโลยีพลังงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำยภำพ หรือ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ หรือสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หรือ สำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ และ    

๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ส่วนที่ ๑  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่จ าเป็นในงานที่ปฏิบัติ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ส่วนที่ ๒  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (๒๐ คะแนน) 
 
 
 


