




   

 

แบบแสดงความประสงค์เพ่ือขอโอนมารับราชการในสังกัด 
กรมธุรกิจพลังงาน 

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

 วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. ............... 

เร่ือง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

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

ปัจจุบนัดํารงตาํแหน่ง ........................................................................ ระดับ ................................................ 
สังกัด ............................................................................................................................................................. 
เม่ือวันที่ ............................................... เป็นระยะเวลา .............. ปี ............. เดือน (นับถึงวนัทีย่ื่นแบบฯ) 
อัตราเงินเดือนปัจจุบนั ........................................ บาท 

 2. ตําแหน่งที่ขอโอน .................................................... ระดับ ......................................................... 

 3. ประวัติส่วนตวั  

วัน เดือน ปี เกิด ......................................... อายุ .................... ปี ................. เดือน (นับถึงวันทีย่ื่นแบบฯ) 
ภูมิลําเนาจงัหวัด ........................................ ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ................................................................................................................. 
สถานภาพ     (   ) โสด      (   ) สมรส      มีบุตร/ธดิา ............. คน    (   ) อ่ืนๆ ..................................... 
ข้อมูลคู่สมรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหน่ง ........................................................ 
ชื่อสถานทีท่ํางาน .......................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ .............................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท 

 4. การศึกษา 

วุฒ ิ สาขา สถาบนั ปี พ.ศ. ที่จบ หมายเหตุ 

1. ปริญญาตรี     

2. ปริญญาโท     

3. ปริญญาเอก     

4. อ่ืนๆ     

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

(ไม่เกิน 6 เดือน) 



5. ประวัติการทํางาน 

เร่ิมราชการในตําแหน่ง ............................................................. ระดับ ...................................................... 
สังกัด .......................................................................................................................................................... 
เม่ือวันที่ .................................. เป็นระยะเวลา .................... ปี ................... เดือน (นับถึงวันทีย่ืน่แบบฯ) 

 การเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตาํแหน่ง 

ตําแหน่ง/ระดบั(ซี) สังกัด เม่ือวันที่ ระยะเวลา (เดือน-ปี) หมายเหตุ 

     

     

     

 6. ประวัติการโอนไปรับราชการต่างสังกัด 

ตําแหน่ง/ระดบั(ซี) สังกัด เม่ือวันที่ ระยะเวลา (เดือน-ปี) หมายเหตุ 

     

     

     

 7. ประวัติการดําเนนิการทางวินยัตั้งแต่รับราชการมา 

(   ) เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา 
กรณี ......................................................................................................................................................... 
(   ) เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา แต่ได้รับการลา้งมลทินแล้ว 
กรณี ......................................................................................................................................................... 
(   ) ไม่เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินัย (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา 
(   ) อยู่ (   ) ไม่อยู่  ในระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย 
กรณี ........................................................................................................................................................ 

 8. หน้าที่ความรับผดิชอบในปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 9. ประสบการณ์ที่เก่ียวกับงานในตําแหน่งที่ขอโอน 

  9.1 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ .............................................. 
เม่ือวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน ................... ปี ............... เดือน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
  9.2 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ .............................................. 
เม่ือวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน ................... ปี ............... เดือน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 



 10. ผลงานดีเดน่หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการโอน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 11. บุคคลที่เคยร่วมงานหรืออ้างอิงได ้

  11.1 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง ......................................... 
สังกัด ........................................................................................................................................................ 
  11.2 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง ......................................... 
สังกัด ........................................................................................................................................................ 

 12. อ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 

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

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

      (ลงชื่อ) .............................................. ผู้แสดงความจํานง 
              (................................................) 
      ตําแหน่ง ........................................................ 
      วันที่ .............................................................. 

 

 

 

หมายเหตุ (กรณีหัวข้อใดมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการกรอกให้จัดพิมพ์เพิ่มเติมได้) 

        ขอให้ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นแบบแสดงความจํานงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี ้
 1. สําเนาบตัรประจาํข้าราชการ / บัตรประชาชน   จํานวน 1 ชุด 
 2. สําเนา ก.พ. 7     จํานวน 1 ชุด 
 3. สําเนาวฒุิการศึกษา     จํานวน 1 ชุด 
 


