สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ วิชำที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
ตำแหน่งนักวิชำกำรพลังงำนปฏิบัติกำร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร
ตำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/
ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และข้อ 7 ของประกาศกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2562 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตาแหน่งนักวิชาการพลังงาน
ปฏิบัติการ ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั กษ์ พ ลั งงาน จึงกาหนด วัน เวลา สถานที่ ส อบและระเบี ย บเกี่ ยวกั บ
การสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิชำที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึ งจะมีสิท ธิเข้าสอบเพื่ อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส าหรับวัน เวลาและ
สถานทีส่ อบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
2. ให้ ผู้ ส มัค รสอบเข้ าสอบเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่งตามวัน เวลา
สถานที่ และวิชาทีส่ อบ ควำมละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้
3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่ อ นเวลาประมาณ 30 นาที เพื่ อชี้ แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการสอบและให้ ผู้ เข้ าสอบน าอุ ป กรณ์ ที่ ต้ องใช้
ในการสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เท่านั้น ส่วนกระดาษคาตอบจะต้องใช้กระดาษคาตอบ
ทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือวิธีทดสอบอย่างอื่นก็ได้
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ข้อห้ำมในกำรแต่งกำยสำหรับผู้เข้ำสอบ
1) ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสายเดี่ยว เข้าห้องสอบ
2) ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เข้าห้องสอบ
3) ห้ามใส่รองเท้าแตะทุกชนิด เข้าห้องสอบ
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2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตำดำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน
ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย ลำยมือชื่อ และเลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญำตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือหนังสือ
เดินทำง (Passport) ในวันสอบทุกครั้ง ถ้ำไม่มีบัตรหรือเอกสำรดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำสอบ ให้นำใบขำวที่
รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรกลำโหม หรือบัตรประจำตัวทหำรกองประจำกำรฉบับจริง ไป
แสดงแทน หำกไม่มีใบสมัครหรือบัตรดังกล่ำว ใช้แสดงคู่กัน กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบอำจพิจำรณำ
ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบวิชำนั้นก็ได้ ทั้งนี้ หำกเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำร
สมัครสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ หำกตรวจพบหลังจำกเริ่มเวลำสอบแล้ว จะต้องถูกยุติกำรสอบ
2.3 อนุญำตให้นำสิ่งของเข้ำห้องสอบได้เฉพำะบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต
ที่มีรูปถ่ำย และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบั ตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือใบอนุญำตขับรถ หรื อ
หนังสือเดินทำง ดินสอ ยำงลบ ปำกกำ และกระเป๋ำเงินใบเล็ก เท่ำนั้น
2.4 ห้ำมนำเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุ
ติดตำมตัว วิทยุสื่อสำร เป็นต้น รวมทั้งตำรำ หนั งสือ บันทึกข้อควำม หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋ำ
สะพำย เครื่องค ำนวณ อุปกรณ์ ที่ใช้ค ำนวณได้ เครื่องบัน ทึกภำพ เครื่องบั น ทึกเสียง เข้ำห้องสอบโดย
เด็ดขำด หำกพบว่ำผู้ใดนำเข้ำห้องสอบจะถือว่ำเจตนำกระทำกำรทุจริต หำกตรวจพบหลังจำกเริ่มเวลำ
สอบแล้ว จะต้องถูกยุติกำรสอบ และหำกเกิดกำรสูญหำยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
2.6 ห้ ามเข้าห้ องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้ าหน้าที่ คุมสอบ โดยจะเรียก
ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่ม
เวลาสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2.7 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกาหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบ หำกตรวจพบหลังจำกเริ่มเวลำ
สอบแล้ว จะต้องถูกยุติกำรสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
2.8 ภายในเวลา 90 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทาตอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.9 ต้องใช้กระดาษคาตอบที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้โดยเฉพาะ
หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทาตอบในกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และการ
ระบายวงกลมในกระดาษคาตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องระบายให้ ดาเข้มเต็มวง จะระบายไม่เต็มวง หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และ
จะต้องใช้ดินสอดาที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กาหนด หรือใช้ ดินสอสีอื่น หรือ
ปากกาไม่ได้
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(2) เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากระบาย
ผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบายจะไม่ได้รับการตรวจคะแนน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลั งงาน จะไม่รับผิ ดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นกับผลการตรวจกระดาษคาตอบของเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ
หากผู้สอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้
2.10 ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกข้อสอบ หรือนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการทุจริต
2.11 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบอย่างเคร่งครัด
2.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และห้ามออก
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.13 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.14 ต้องหยุดทาตอบทันที เมื่อหมดเวลาทาตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบสั่งให้หยุดทาตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บและวิธีการสอบนี้ หรือ ผู้ ใดทุ จริต หรือพยายามทุ จ ริตอาจไม่ได้ รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ยงยุทธ จันทรโรทัย
(นายยงยุทธ จันทรโรทัย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รับรองสาเนาถูกต้อง

(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์
ศุภกร / ทาน

