
 

ส าเนา 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรือ่ง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

(กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. จะก าหนด) 
 
 

  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ      
เข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง (กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะก าหนด) ในต าแหน่ง
สถาปนิกปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง วุฒิที่ ก.พ.ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
(กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะก าหนด)  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑.  ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ            

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท (ปริญญาตรี) หรือ 
  อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท (ปริญญาโท) หรือ 
  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ – ๒๓,๑๐๐ บาท (ปริญญาเอก) 

    ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน     
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ๒. จ านวนต าแหน่งว่างคร้ังแรก          
      จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

 ๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ    
 
 / ข. ลักษณะต้องห้าม ... 

 



          
๒ 

 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ     

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารบัราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)   
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้       
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง           
ทางการเมืองแล้ว 

  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน   
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑     
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

/ ๕. การรับสมัครคัดเลือก ... 
 
 
 



 
๓ 

 
 ๕. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 
   (๑) เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ “ รับสมัครคัดเลือกบุคคล    
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง (กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะก าหนด)” 
หรือ เว็บไซต์ https://www.dede.go.th   เลือก “เข้าสู่ เว็บไซต์” > “หน้าแรก” > เลือก “สมัครงาน
ออนไลน์”  
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด ระบบจะ
ก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่น หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ  
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  ๕.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕      
ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ภายในเวลาท าการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

    ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จ านวน ๒๓๐ บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  ๒๐๐  บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
    ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
      ๕.๔ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
   (๑)  การช าระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
         ผู้สมัครคัดเลือกน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
คัดเลือกท่ีเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร
และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ท้ังนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการ
ช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่ีช าระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
หลังจากที่ช าระเงินแล้ว 
 

/ (๒)  การช าระ ... 
 
 
 
 
 
 

https://www.dede.go.th/


 
๔ 

 
   (๒)  การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” 
         ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีได้
ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” สามารถเลือกน ารหัส QR Code ไปท าการ
ช าระเงินผ่านแอปพลิ เคชั่น “Krungthai Next” โดยต้องช าระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่             
๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) เป็นหลักฐานด้วย  
   (๓) การช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
        ผู้สมัครคัดเลือกท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถเลือก
ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยน าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ ๓ >      
ข้อ ๓.๑. > ข้อ (๓) ไปท ารายการช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยต้องช าระ
เงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงิน (Slip) เป็นหลักฐานด้วย  

 ๕.๕ ผู้สมัครคัดเลือกที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะ
ก าหนดเลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกสามารถตรวจสอบ
สถานะของการช าระเงิน และผู้สมัครคัดเลือกสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ พร้อมเลขประจ าตัวสอบ                         
ได้ต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต ์ https://dede.thaijobjob.com 
 
 ๖. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก 

     ๖.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

    ๖.๒ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พ .ศ . ๒๕๕๑ ดังนั้ น  หากผู้ สมั ครจงใจกรอกข้อมูลอัน เป็น เท็จอาจมี ความผิดฐานแจ้ งความ เท็จต่อ                    
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๖.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 

/ ๗. การประกาศ ... 
 
 

https://dede.thaijobjob.com/


 
๕ 

 

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก         
วัน เวลา สถานท่ีคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป        
ทางเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา สถานที่
คัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก” 
 
 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
  ๘.๑ การคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๒๐๐ คะแนน) 
       ผู้สมัครคัดเลือกในต าแหน่งใดต้องเข้าวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งของ
ต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
     ๘.๒ การคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
            เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 

 ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๙.๑ ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       

แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
๙.๒ ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)     

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส า เร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ท่ีส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

๙.๓  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ 
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือ ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือ 
หนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบทุกครั้ง ถ้าไม่มีบัตร หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้น าใบขาวที่
รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือ บัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ (ฉบับจริง) 

/ ๙.๔ ส าเนาหลักฐาน ... 
 



๖ 
 

๙.๔ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ วันท่ี และ       
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนการคัดเลือก โดยการวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

 ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
โดยการวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง และโดยการวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย 
ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากน้อย   
ไปมาก 
                           การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันท่ี ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 
 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 ผู้ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ ได้ รับการ          
คัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
 ๑๓.  การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ได้รับการคัดเลือก  
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องอยู่ปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  โดยห้ามโอนไป             
ส่วนราชการอื่น 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี 
หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานทราบด้วย 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่    ๒    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                    ประเสริฐ  สนิสุขประเสริฐ 
                 (นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ)  

                                             อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
          (นางสาวฐิติมา  ปานศรี)                      รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์        
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             ฐิติมา / ทาน 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
(กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. จะก าหนด) 

(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที ่  ๒   ธันวาคม  ๒๕๖๕) 
____________________________________________________________________________ 

 
 

ชื่อต าแหน่งที่ ๑  สถาปนิกปฏิบัติการ   
 

จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก    ๑   อัตรา 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต่้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใตก้ารก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ด้านการปฏิบัติการ  

(๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการก าหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก 
รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง 

(๒) จัดท าแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก 
จัดท างบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้
สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอคคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

(๔) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก 
เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดท าคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
และการอออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก 

 

๒. ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ด้านการประสานงาน  
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหนือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านบริการ 
    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
    (๒) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพ่ือปรับปรุงหรือท าฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

งานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 
 

/ (๓) ตรวจสอบ ... 
 



 

 

๒ 
  

    (๓) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ้งจัดท าโดยเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

    (๔) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    (๕) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายก าหนด     

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 

ส่วนที่ ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (๑๘๐ คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จ าเป็นในงานที่ปฏิบัติ 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

ส่วนที่ ๒  ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


