
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 --------------------------- 

 ดวยกรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงคจะรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง                    
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการท่ีวางอยู จึงประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 

 ๑. ตําแหนงท่ีรับโอน  
     ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ สังกัดสวนบริหารงานบุคคล       
สํานักบริหารกลาง จํานวน ๑ อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๒.๑ 

 ๒.๑.๑ เปนขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ  
ตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

คุณสมบัติท่ัวไป  

 ๒.๑.๒ เปนผูท่ีไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย ทางแพง หรือทางอาญา  
และไมเคยถูกลงโทษทางแพง หรอืทางอาญา 

 ๒.๒ 

  ๒.๒.๑ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง  
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๒.๒.๒ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนด  
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๓. การแสดงความประสงคขอโอน 
 ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีประสงคขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความประสงคขอโอน 
ไดโดยวิธีตอไปนี้ 

 ๓.๑ ยื่นดวยตนเองท่ีสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน 
เลขท่ี ๕๕๕/๒ ศูนยเอ็นเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น ๑๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ 

 ๓.๒ สงทางไปรษณียลงทะเบียน ถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน  
เลขท่ี ๕๕๕/๒ ศูนยเอ็นเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น ๑๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  
 
 
 
 
 



 
-๒- 

    
 ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๐๐๐  ตอ ๔๓๑๓ 
และสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความประสงคขอโอนไดท่ี http://www.doeb.go.th

 ๔. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมแบบแสดงความประสงคขอโอน 

  

 ๔.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๑ รูป       
(ติดไวในแบบขอโอน) 

  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอยางใดอยางหนึ่ง 
จํานวน ๑ ฉบบั 

 ๔.๓ สําเนาปริญญาบัตรท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน       
กําหนดตําแหนงและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อยางละ ๑ ชุด 

 ๔.๔ สําเนา ก.พ. ๗ ท่ีเปนปจจุบัน จํานวน ๑ ฉบบั  

 ๔.๕ หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี) 

 ๕. การดําเนินการคัดเลือกและการแจงผลการคัดเลือก 
 กรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณารับโอนเฉพาะบุคคลท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นวา         
มีความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ความรู 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ประกอบกับการสัมภาษณ          
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (ประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรอยางนอย ๒ ป) 
 ท้ังนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะติดตอนัดหมายกับผูขอโอนโดยตรงในการกําหนด         
วันสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงรวมท้ังการแจงผลการคัดเลือก  

    ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

                                 วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
             (นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล) 
       อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

   

 

แบบแสดงความประสงคเพ่ือขอโอนมารับราชการในสังกัด 
กรมธุรกิจพลังงาน 

................................................ 

 วันที่ ............ เดอืน ........................ พ.ศ. ............... 

เร่ือง ขอโอนมารับราชการในสงักัดกรมธรุกิจพลงังาน  

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

 1. ชื่อ ............................................................. นามสกุล................................ .................................... 

ปจจุบันดํารงตําแหนง ........................................................................ ระดบั ............................ .................... 
สังกัด ...................................................................... .......................................................................................  
เมื่อวันที่ ............................................... เปนระยะเวลา .............. ป .............  เดอืน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ) 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน ........................................ บาท 

 2. ตําแหนงที่ขอโอน .................................................... ระดบั .............................. ........................... 

 3. ประวัติสวนตัว  

วัน เดือน ป เกิด ......................................... อาย ุ.................... ป .......... ....... เดอืน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ) 
ภูมิลําเนาจังหวัด ........................................ ที่อยูปจจุบัน ......................... .................................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอสะดวก ........................................... ......................................................................  
สถานภาพ     (   ) โสด      (   ) สมรส      มีบุตร/ธิดา ............. คน    (   ) อ่ืนๆ ..................................... 
ขอมูลคูสมรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหนง ............... .........................................  
ชื่อสถานที่ทํางาน ..........................................................................................................................................  
โทรศัพท .............................................................. อัตราเงนิเดอืน ............................................... บาท  

 4. การศึกษา 

วุฒ ิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ. ที่จบ หมายเหตุ 

1. ปริญญาตรี     

2. ปริญญาโท     

3. ปริญญาเอก     

4. อ่ืนๆ     

 

 

 

 

เฉพาะเจาหนาที่ 

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 

(ไมเกิน 6 
เดือน) 



 

5. ประวัติการทํางาน 

เริ่มราชการในตําแหนง .............................................. ............... ระดบั .............................. ........................ 
สังกัด ................................................... .......................................................................................................  
เมื่อวันที่ .................................. เปนระยะเวลา .................... ป ................... เดอืน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)  

 การเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตําแหนง  

ตําแหนง/ระดบั(ซี) สังกัด เมื่อวันที่ ระยะเวลา (เดอืน-ป) หมายเหตุ 

     

     

     

 6. ประวัติการโอนไปรับราชการตางสังกัด 

ตําแหนง/ระดบั(ซี) สังกัด เมื่อวันที่ ระยะเวลา (เดอืน-ป) หมายเหตุ 

     

     

     

 7. ประวัติการดําเนินการทางวินัยตั้งแตรับราชการมา  
(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา  
กรณ ี.......................................................................................................................................... ............... 
(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา  แตไดรับการลางมลทิน
แลว 
กรณ ี.............................................................................................................................................. ........... 
(   ) ไมเคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา  
(   ) อยู (   ) ไมอยู  ในระหวางถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย  
กรณ ี............................................................................................................................................ ............ 

 8. หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน  
.............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................................................... .............. 
.......................................................................................................................................... ....................... 

 9. ประสบการณที่เก่ียวกับงานในตําแหนงที่ขอโอน 

  9.1 ตําแหนง ............................................................. ระดบั ..............................................  
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดอืน  
หนาที่ความรับผิดชอบ ................................................................................................... ......................... 
.......................................................................................................................................... ....................... 
  9.2 ตําแหนง ............................................................. ระดบั ..............................................  
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดอืน  
หนาที่ความรับผิดชอบ ............................................................. ......................................................... ...... 
.............................................................................................................. .............................................. ..... 
 
 



 
 

 10. ผลงานดีเดนหรือจะเปนประโยชนตอการโอน 
...................................................................................................................................... ............................. 
......................................................................................................................................... .......................... 
.............................................................................................................................................. ..................... 

 11. บุคคลที่เคยรวมงานหรืออางอิงได  
  11.1 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหนง .........................................  
สังกัด .......................................................................................................................... .............................. 
  11.2 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหนง .........................................  
สังกัด ................................................................................................................ ........................................  

 12. อ่ืนๆ (เพิ่มเติม)  
........................................................................................................... ......................................................  
.................................................................................................................................. ............................... 

      (ลงชื่อ) .............................................. ผูแสดงความจํานง  
              (................................................)  
      ตําแหนง ........................................................  
      วันที่ ..............................................................  

 

 

 

หมายเหตุ
        ขอใหผูประสงคขอโอนยื่นแบบแสดงความจํานงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกตอง ดังนี ้

 (กรณีหัวขอใดมีพื้นที่ไมเพียงพอในการกรอกใหจัดพิมพเพิ่มเติมได) 

 1. สําเนาบัตรประจําขาราชการ / บัตรประชาชน   จํานวน 1 ชุด  
 2. สําเนา ก.พ. 7     จํานวน 1 ชุด  
 3. สําเนาวุฒิการศึกษา     จํานวน 1 ชุด  
 

 


