
 
 
 

ส ำเนำ  
 

ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง   รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร, เจ้ำพนักงำนบุคคล, เจ้ำพนักงำนพัสดุ, 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี, นักวิชำกำรพัสดุ, นักวิชำกำรพลังงำน 

และต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  

…………….....................……………….. 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น 
 

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้   
  
   (ก)  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
   ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ (เอกสำรหมำยเลข ๑)  
 

   (ข)  ก ำหนดวัน เวลำ  และสถำนที่ในกำรประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่๑ 
*อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำสถำนที่สอบ และจะได้แจ้งก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ให้ทรำบในภำยหลังต่อไป* 

 
   (ค) ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
                      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒  กรมจะด ำเนินกำรแจ้งให้ทรำบภำยหลังจำกที่ได้มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (ตึก ๗ ชั้น ๙)      
ส านั ก งาน เลขานุ การกรม  กรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รักษ์ พลั งงาน  และทางเว็บ ไซต์ 
https://dede.thaijobjob.com/    

 
  (ง)  ระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ให้ผูเ้ข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้ 
        ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 

ข้อห้ำม ... 



 
๒ 

 
    ข้อห้ำมในกำรแต่งกำยส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ 
    ๑)  ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสายเดี่ยว เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
    ๒)  ห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
    ๓)  ห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เข้าห้องประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    ๔)  ห้ามใส่รองเท้าแตะชนิดฟองน้ า เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
         ๒. ให้ผู้เข้ำสอบ เพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องสวม
หน้ำกำกอนำมัยในขณะอยู่ในพื้นที่สอบตลอดเวลำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID 19) ทั้งนี้ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ขอสงวนสิทธิ์ หำกไม่ปฏิบัติตำม
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด 
         ๓. ต้องน ำบัตรประจ ำตัวสอบที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในบัตรประจ ำตัวสอบให้ครบถ้วน 
ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย ลำยมือชื่อ และ    
เลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญำตขับรถที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือ
เดินทำง (Passport) ในวันสอบทุกครั้ง ถ้ำไม่มีบัตรหรือเอกสำรดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ  ให้น ำใบขำวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรกลำโหม หรือ
บัตรประจ ำตัวทหำรกองประจ ำกำรฉบับจริง ไปแสดงแทน หำกไม่มีใบสมัครหรือบัตรดังกล่ำว ใช้แสดงคู่กัน 
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบอำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะวิชำนั้นก็ได้  ทั้งนี้ หำกเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ      
จะไม่อนุญำตให้เข้ำประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ หำกตรวจพบหลังจำกเริ่มเวลำประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว จะต้องถูกยุติกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
     ๔. อนุญำตให้น ำสิ่งของเข้ำห้องประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะได้เฉพำะ
บัตรประจ ำตัวสอบที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ตที่มีรูปถ่ำย และบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือใบอนุญำตขับรถ หรือหนังสือเดินทำง ดินสอ ยำงลบ ปำกกำ และกระเป๋ำเงินใบเล็ก 
เท่ำนั้น 
         ๕. ห้ำมน ำเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุ
ติดตำมตัว วิทยุสื่อสำร เป็นต้น รวมทั้งต ำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋ำ
สะพำย เครื่องค ำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค ำนวณได้ เครื่องบันทึกภำพ เครื่องบันทึกเสียง เข้ำห้องประเมินฯ   
โดยเด็ดขำด หำกพบว่ำผู้ใดน ำเข้ำห้องประเมินฯ จะถือว่ำเจตนำกระท ำกำรทุจริต หำกตรวจพบหลังจำก
เริ่มเวลำประเมินฯ แล้ว จะต้องถูกยุติกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และหำกเกิดกำร
สูญหำยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

/ ๖. ต้องเข้าประเมิน ... 



 
๓ 

 
     ๖. ต้องเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้
ในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง 
     ๗. ห้ามเข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนได้รับอนุญาตจาก
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สมัครประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเข้าห้อง
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้สมัครประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ไปถึงห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหลังจากท่ีได้เริ่ม
เวลาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
     ๘. ต้องนั่งประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่นั่ง ห้อง และสถานที่ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด ผู้ใดนั่งผิดที่ 
ผิดห้อง หรือผิดสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หำกตรวจพบหลังจำกเริ่มเวลำประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว จะต้องถูกยุติกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
         ๙. ภายในเวลา ๙๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือท าตอบจะออกจากห้องประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ  
          ๑๐. ต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดให้โดยเฉพาะ 
หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และท าตอบในกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และการ
ระบายวงกลมในกระดาษค าตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวง จะระบายไม่เต็มวง หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และ
จะต้องใช้ดินสอด าที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่ก าหนด หรือใช้ดินสอสีอ่ืน หรือ
ปากกาไม่ได ้
     (๒) เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากระบาย
ผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบายจะไม่ได้รับการตรวจคะแนน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของเครื่องตรวจกระดาษค าตอบ   
หากผู้สอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้ 
    ๑๑. ห้ามผู้สมัครประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคัดลอกข้อสอบ ฉีกข้อสอบ 
หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 
    ๑๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่       
คุมสอบอย่างเคร่งครัด 
    ๑๓. เมื่ออยู่ในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ห้ามพูดหรือติดต่อกับ
ผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของหัวหน้า
ห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

/ ๑๔. ห้ามสูบบุหรี่ ... 



 
๔ 
 

    ๑๔. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    ๑๕. ต้องหยุดท าตอบทันที เมื่อหมดเวลาท าตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
สั่งให้หยุดท าตอบ แต่จะออกจากห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ 
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนี้ หรือ
ผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชา
ใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      ๔     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                     ยงยุทธ  จันทรโรทัย 
                                (นายยงยุทธ  จันทรโรทัย) 

               อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 

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


