
 

ประกาศ รับโอนขาราชการพลเรือน 

 ดวยกรมธุรกจิพลังงาน มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือก เพื่อรับโอนขาราชการพลเรือน 
จํานวน 2 ตําแหนง ดังตอไปนี ้
 1. เจาพนักงานธรุการปฏิบัติการ จํานวน     1   อัตรา 
 2.  เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน จํานวน     1   อัตรา 

(คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบทาย) 

หลักฐานที่ตองนํามายืน่พรอมแบบแสดงความประสงคขอโอน 
 1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ 
 3.สํา เนาวุฒกิารศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อยางละ 1 ชดุ 
 4. สําเนา ก.พ. 7 ที่เปนปจจบัุน จาํนวน 1 ฉบับ 
 5. หลักฐานอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน การเปล่ียนช่ือ – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถาม)ี 

วิธีการรับสมัคร 
ใหขาราชการผูประสงคขอโอนสามารถย่ืนแบบแสดงความจํานงขอโอน ดังนี ้
1. ยื่นดวยตนเองท่ี สํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร ชั้น 2 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ 
2. สงทางไปรษณียลงทะเบียน ถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน 

ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ โทร.02-513 8943-7 ตอ 1123 

วิธีการคัดเลือก 

 กรมธุรกิจพลังงาน จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมะสมใน 
ดานตาง ๆ เชน ประสบการณการทํางาน ทัศนคติ บุคลิกทาที ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และวุฒิทางอารมณ เปนตน ซึ่งจะนัดหมายโดยตรง และแจงใหผูเขารับการคัดเลือกทราบเปนการลวงหนา 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงเจาพนักงานธรุการชาํนาญงาน 
ตําแหนงเลขที่ 113 ฝายบริหารงานท่ัวไป สาํนักคุณภาพน้าํมันเชือ้เพลิง 

หนาที่ความรบัผิดชอบหลกั 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานธุรการหรือบริการทั่วไป 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
     (1) วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 
  (2) มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูลและ
งานบริการทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  (3) จัดทําแผนการจัดซ้ือ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑประจําป การขออนุมัติใหความ
เห็นชอบในการจัดซื้อ จัดหา พัสดุครุภัณฑ เพื่อใหมีอุปกรณไวใชงานที่มีคุณภาพและอยูในสภาพพรอมใช 
  (4) รวบรวมขอมูล สรุปความเห็น และรายงาน การปฏิบัติงานเพื่อจัดทํารายงานและ
นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 
  (5) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
  (6) ควบคุมการเบิกจาย การลงทะเบียนรับ – จาย งานพัสดุครุภัณฑ งานยานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อควบคุมการใชการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพ 
  (7) จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหาและนําไปใชประโยชน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป 
ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณวุฒิเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
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 2. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ให
ลดเปน 5 ป สําหรับผูมีได รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูที่ได รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืน
ที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได โดยจะตองปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอยาง
อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงเจาพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ 155 
สวนการอนญุาตและทะเบียน สํานกับริการธุรกจิและการสาํรองนํ้ามันเชื้อเพลิง 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
     (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับสง ลงทะเบียน ราง
หนังสือโตตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวก
ราบร่ืนและมีหลักฐานตรวจสอบได 
   (2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
   (3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณที่มีคุณภาพไวใชงาน
และอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตางๆ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อ
นําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
 2. ดานการบริการ 
   (1) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืน 
  (2) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนได
ตอไป  (3) ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 



 
แบบแสดงความจํานงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัด 

กรมธุรกิจพลังงาน 
................................................ 

  วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ............... 

เร่ือง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 1. ชือ่ .............................................................. นามสกุล.......................................................... 

ปจจบุันดํารงตําแหนง ...................................................................... ระดับ ......................................... 
สังกัด ................................................................................................................................................. 
เมื่อวันท่ี ............................................... เปนระยะเวลา .............. ป .............เดือน (นับถงึวันท่ียื่นแบบฯ) 
อัตราเงินเดือนปจจบุัน .................................... บาท 

 2. ตําแหนงท่ีขอโอน .................................................... ระดับ ................................................... 

 3. ประวัติสวนตัว  

วัน เดือน ป เกิด ......................................... อายุ .................... ป ............... เดือน (นับถงึวันท่ียื่นแบบฯ) 
ภูมิลําเนาจังหวัด ........................................ ท่ีอยูปจจุบัน ..................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอสะดวก ......................................................................................................... 
สถานภาพ     (   ) โสด      (   ) สมรส      มบีตุร/ธิดา ............. คน    (   ) อืน่ๆ ......................................... 
ขอมูลคูสมรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหนง ................................................. 
ชื่อสถานที่ทํางาน ............................................................................................................................... 
โทรศัพท .............................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท 

 4. การศึกษา 
วุฒ ิ สาขา  สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบ  หมายเหตุ

1. ปริญญาตรี        

2. ปริญญาโท         

3. ปริญญาเอก         

4. อื่นๆ         

 

 
 

เฉพาะเจาหนาท่ี 

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 

(ไมเกิน 6 เดือน) 
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5. ประวัติการทํางาน 

เร่ิมราชการในตําแหนง ........................................................... ระดับ ................................................... 
สังกัด ................................................................................................................................................. 
เมื่อวันท่ี .................................. เปนระยะเวลา .................... ป ................... เดือน (นับถงึวันท่ียื่นแบบฯ) 

 การเล่ือนระดับหรือเปล่ียนตําแหนง 

ตําแหนง/ระดับ(ซี)  สังกัด  เมื่อวันท่ี ระยะเวลา (เดือน-ป)  หมายเหตุ
        

         

         

 6. ประวัติการโอนไปรับราชการตางสังกัด 

ตําแหนง/ระดับ(ซี)  สังกัด  เมื่อวันท่ี ระยะเวลา (เดือน-ป)  หมายเหตุ
        

         

         

 7. ประวัติการดําเนินการทางวินัย 

ต้ังแตรับราชการมา 
(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา 
กรณี .................................................................................................................................................. 
(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา แตไดรับการลางมลทินแลว 
กรณี .................................................................................................................................................. 
(   ) ไมเคย ตองโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา 
(   ) อยู (   ) ไมอยู  ในระหวางถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย 
กรณี .................................................................................................................................................. 

 8. หนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 9. ประสบการณท่ีเก่ียวกับงานในตําแหนงท่ีขอโอน 

  9.1 ตําแหนง ............................................................. ระดับ .............................................. 
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดือน 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
  9.2 ตําแหนง ............................................................. ระดับ .............................................. 
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดือน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

 11. บุคคลท่ีเคยรวมงานหรืออางอิงได 

  11.1 ชือ่-สกุล ........................................................... ตําแหนง ......................................... 
สังกัด ................................................................................................................................................. 
  11.2 ชือ่-สกุล ........................................................... ตําแหนง ......................................... 
สังกัด ................................................................................................................................................. 

 12. อื่น ๆ (เพิม่เติม) 

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

.......................................................................................................................................................... 
      (ลงชื่อ) .............................................. ผูแสดงความจํานง 
       (................................................) 
      ตําแหนง ........................................................ 
      วันท่ี .............................................................. 

 

 

หมายเหต ุ(กรณีหัวขอใดมพีืน้ท่ีไมเพียงพอในการกรอกใหจดัพิมพเพิ่มเติมได) 

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


