สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
(กรณีเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้า
รับ ราชการและแต่ งตั้ งให้ดารงตาแหน่ ง (กรณี เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึกษาในวุฒิ ที่ ก.พ. จะก าหนด) ในต าแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑ เรื่อ ง การคั ดเลือ กเพื่ อ บรรจุบุ ค คลเข้ ารั บราชการ และ หนั งสื อสานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๖๒ เรื่ อ ง วุ ฒิ ที่ ก.พ.ก าหนดให้ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑. ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ – ๒๓,๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖
แห่ ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
/ ข. ลักษณะต้องห้าม ...

๒
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรั บ โทษจาคุ ก โดยคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตา ม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้อ งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแ ล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุ จริตต่ อ หน้าที่ สาหรับผู้มี ลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มี สิทธิสมั ครสอบแข่งขั นได้
แต่ จะมี สิ ทธิ ได้ รั บบรรจุ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ สอบแข่ งขั นได้ ต่ อเมื่ อพ้ นจากการเป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสำมเณรทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๐๑ และตำมควำมในข้อ ๕ ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังนี้
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ ๕. การรับสมัครคัดเลือก . .

๓
๕. กำรรับสมัครคัดเลือก
๕.๑ ผู้ประสงค์ จะสมั ค รคั ดเลือ กฯ สมั ค รได้ ทางอิ นเทอร์ เน็ต ตั้ งแต่ วัน ที่ ๒๕ มกรำคม
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน ปฏิ บั ติต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนด ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น ลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่ น หรื อ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔
ถึ งวั น ที่ ๓ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๔ ภายในเวลาท าการของธนาคาร กำรรับ สมั ค รคั ด เลื อ กฯ จะมี ผ ลสมบู ร ณ์
เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ จานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบได้ ๓ ช่องทำง ดังนี้
(๑) การชาระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สมั ครคั ดเลือ กฯ นาแบบฟอร์ม การชาระเงินไปชาระเงินค่ าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร
และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อมูลในหลักฐานการ
ชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง
หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
(๒) การชาระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมั ครคัดเลือกฯ ซึ่งมีบัญ ชี เงินฝากของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ได้
ล ง ท ะ เบี ย น (Register) ข อ ใช้ บ ริ ก า ร KTB NETBANK ส า ม า ร ถ เลื อ ก ช า ร ะ เงิ น ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์
https://dede.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งฯ” หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย KTB NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกาหนดไว้ โดยต้อง
ชาระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชาระเงินจากเว็บไซต์
เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
/ (๓) การชาระ ...

๔
(๓) การชาระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สมั ครคัดเลือกฯ ที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชาระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ตามขั้นตอน
ที่ ๕.๑ (๓) ไปทารายการชาระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ
“บริการอื่น ๆ” เลือ ก “ชาระค่ าบริการ/เติ มเงินมือถื อ ” เลือก “สาธารณู ปโภค/อื่น ๆ” และเลือก “รับสมัค ร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งฯ” โดยต้องชาระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น.
ของวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) เป็นหลักฐานด้วย
๕.๕ ผู้สมัครที่ชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัว โดยจะกำหนดเลขประจำตัว
ตำมลำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนี ยม ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกฯ สำมำรถตรวจสอบสถำนะของกำรชำระเงิน
และผู้สมัครคัดเลือกฯ สำมำรถพิมพ์บัตรประจำตัว พร้อมเลขประจำตัวได้ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
หรือหลังจำกวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ทำงเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com
๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครคัดเลือกฯ
๖.๑ ผู้สมัครคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกฯ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภำยในวั น ปิ ดรั บ สมั ค รคั ดเลื อ กฯ คื อ วั น ที่ ๒ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๔ ทั้ งนี้ การส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สูต ร
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ การสมัครคัดเลือกฯ ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถู กต้องข้ อมู ลดั งกล่าว ตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แ ก้ไข
เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๓ ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมั ครคั ดเลือ กฯ ในกรณี ที่มีค วามผิดพลาดอั นเกิ ดจากผู้สมัค ร หรือ ตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกฯ ครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ

/ ๗. การประกาศ ...

๕
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับกำร
คัดเลือกฯ
กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กฯ
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ หรือหลังจำก
วั น ที่ ๑๕ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บ ไซต์ https://dede.thaijobjob.com หั ว ข้ อ “กำรประกำศรำยชื่ อ
ผู้สมัครคัดเลือกฯ วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือกฯ”
๘. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือกฯ
๘.๑ การคัดเลือกฯ โดยการวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๙. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันคัดเลือกฯ เพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๙.๑ 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 ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ สาเนาปริญญาบัตร และ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
๙.๔ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี
ชือ่ -นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเอกสารทุ กฉบับให้ผู้สมั ค รเขียนค ารับรองว่า “สาเนาถู กต้ อ ง”ลงชื่ อ วันที่ และระบุ
เลขประจาตัวกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
/ ๑๐.เกณฑ์การตัดสิน ...

๖
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อว่าเป็ น ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกฯ ต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ ค ะแนนในการคั ดเลื อ กฯ โดยการ
วัดความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้เรียงตามลาดับคะแนนรวมของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
โดยการวั ดความเหมาะสมกับ ตาแหน่ งจากมากไปน้ อ ย ในกรณี ที่ มี ค ะแนนเท่ ากัน ให้ เรียงล าดับ ตามเลข
ประจาตัว จากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการคัดเลือกฯ อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กฯ จะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู้ ได้ รั บ การ
คัดเลือกฯ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑

๑๓. กำรรับโอนผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับกำร
คัดเลือกฯ ที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ซึ่ ง ได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ต้ อ งอยู่ ป ฏิ บั ติ ร ำชกำร เป็ น เวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑ ปี โดยห้ ำ มโอนไป
ส่วนรำชกำรอื่น
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จะดำเนินกำรคัดเลือกฯ ด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี
หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำ หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำนทรำบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับรองสาเนาถูกต้อง

(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์
ศุภกร / ทาน

