สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
ในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
(กรณีเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)
ตามที่ได้มีป ระกาศกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๔ รั บ สมั ครคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เข้ ารับ ราชการและแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง (กรณี เป็ น ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกาหนด) นั้น
ในการนี้ กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์ พ ลั งงาน จึงขอประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม
กับ ตาแหน่ ง ในการคัดเลื อกบุ คคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง (กรณี เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกาหนด) ดังนี้
๑. รำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
(เอกสำรหมำยเลข ๑)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งมาเข้ารับการประเมิ นความเหมาะสม
กับตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข ๒)
๓. เอกสำรหลั กฐำนที่ ผู้ เข้ ำสอบจะต้ องน ำมำยื่ น ในวั น สอบเพื่ อวั ดควำมเหมำะสมกั บ
ตำแหน่ง ดังนี้
๓.๑ บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
๓.๒ 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
๓.๓ สาเนาปริญญาบัตร และ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

/ ทั้งนี้ ...

๒
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๓.๔ 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
อนึ่ง สาเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้เข้าสอบเขียนคารับรองว่า “รับรองสาเนา
ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ

๔. ระเบียบปฏิบัติในกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๔.๑ ให้ผู้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือ
หน้ำกำกผ้ำ ในขณะอยู่ในพื้นที่สอบตลอดเวลำ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อน
เข้ำสถำนที่สอบ หำกมีอุณ หภูมิเกินกว่ำ ๓๗.๕ องศำเซลเซียล กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำนอำจพิจำรณำไม่ให้เข้ำสอบเพื่อ ป้องกันควำมเสี่ยงจำกโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ทั้งนี้
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ขอสงวนสิทธิ์ หำกไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด
๔.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
๔.๓ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
๔.๔ ต้องน าเอกสาร และหลักฐานมายื่นในวันเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพือ่ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งตามที่กาหนดข้างต้น
หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด หรือปรากฏภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง (กรณีเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกาหนด) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้
เข้ารับราชการในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับรองสาเนาถูกต้อง
(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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