สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตามที่ได้มีป ระกาศกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน ลงวันที่ 11 มกราคม
2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิ บั ติ งาน ต าแหน่ งนายช่างเทคนิ ค ปฏิ บั ติงาน ต าแหน่ งนั ก วิช าการพลั งงานปฏิ บั ติ การ ตาแหน่ งวิศวกร
ปฏิบัติการ ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตาแหน่งวิ ศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และได้ดาเนินการสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับสมั ครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
1. รำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ตาแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
(เอกสำรหมำยเลข 1.1)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตาแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
(เอกสำรหมำยเลข 1.2)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตาแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชำกำรพลังงำนปฏิบัติกำร
(เอกสำรหมำยเลข 1.3)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตาแหน่งที่ 4 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร
(เอกสำรหมำยเลข 1.4)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตาแหน่งที่ 5 ตำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร
(เอกสำรหมำยเลข 1.5)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตาแหน่งที่ 6 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร
(เอกสำรหมำยเลข 1.6)
รายชื่อผู้สอบผ่านตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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2. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกั บตาแหน่งมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 2)
3. เอกสำรหลั กฐำนที่ ผู้ เข้ ำสอบจะต้ องน ำมำยื่ น ในวั น สอบเพื่ อวั ดควำมเหมำะสมกั บ
ตำแหน่ง ดังนี้
3.1 บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
3.2 ใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ จ ากอิ น เทอร์ เน็ ต ให้ ติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
3.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวกั บ การส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลั กสู ตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมั ครสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุ ณวุ ฒิ ที่
สถาน ศึ ก ษ าอ อก ให้ โดยระบุ สาข าวิ ช าที่ ส าเร็ จ การศึ กษ า และวั น ที่ ที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ ำบั ตร
หรือประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
3.4 ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี
ชือ่ -นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
3.5 ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบ ผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปของ
สานั ก งาน ก.พ. ตั้ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญำตรี ขึ้น ไป หรื อ ระดั บ ประกำศนี ยบั ต รวิช ำชีพ ชั้ น สูงขึ้ น ไป (ขึ้ น กั บ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ) จานวน 1 ฉบับ
3.6 ส าเนา ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ มตามที่ ก ฎหมายก าหนด
ระดับภาคี (เฉพำะผู้เข้ำสอบตำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร) จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป มายื่นในวัน เวลา ที่จะเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (เฉพาะกรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่ วไปของส านั กงาน ก.พ. แล้ ว แต่ ยั งไม่ ได้ รั บ หนั งสื อรั บ รองผลการสอบผ่ านการวั ดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.) ให้นาสาเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสานั กงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (ขึ้นกับตาแหน่งที่
สมัครสอบ) มายื่นแทน
อนึ่ง สาเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้เข้าสอบเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนา
ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ มุมบนด้ำนขวำของสำเนำ
เอกสำรทุกหน้ำ
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4. ระเบี ยบปฏิ บั ติ ในกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกั บต ำแหน่ ง ให้ ผู้ เข้ าสอบปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
4.3 ต้องน าเอกสาร และหลั กฐานมายื่นในวันเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งตามที่กาหนดข้างต้น
หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือปรากฏภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็น
ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ยงยุทธ จันทรโรทัย
(นายยงยุทธ จันทรโรทัย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รับรองสาเนาถูกต้อง

(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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