
 

ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือน 

  ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก เพ่ือรับโอนข้าราชการพลเรือน 
ในตําแหน่งนายช่างเทคนิคชํานาญงาน จํานวน 1  อตัรา (คณุสมบตัติามรายละเอียดแนบท้าย) 

หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมแบบแสดงความประสงค์ขอโอน 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไมส่วมแวน่ตาดํา ขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป 
2. สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ และสําเนาบตัรประชาชน อยา่งละ 1 ฉบบั 
3. สําเนาวฒุิการศกึษาท่ีแสดงวา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัติามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ 
  (ใบปริญญาบตัร) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อยา่งละ 1 ชดุ 
4. สําเนา ก.พ. 7 ท่ีเป็นปัจจบุนั จํานวน 1 ฉบบั 
5. หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ ฯลฯ (ถ้ามี) 

วิธีการรับสมัคร 

ให้ข้าราชการผู้ประสงค์ขอโอนสามารถย่ืนแบบแสดงความจํานงขอโอน ดงันี ้
1. ย่ืนด้วยตนเองท่ี สํานกับริหารกลาง กรมธุรกิจพลงังาน เลขท่ี 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 2 แขวงจตจุกัร  
 เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง ผู้ อํานวยการสํานกับริหารกลาง กรมธุรกิจพลงังาน ตัง้แต่บดันีจ้นถึง 
  วันท่ี 30 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี 
  โทร.02-513 8943-7 ตอ่ 1123 

วิธีการคัดเลือก 

  กรมธุรกิจพลงังาน จะดําเนินการคดัเลือกโดยวิธีการสมัภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมะสมใน 
ด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การทํางาน ทศันคติ บุคลิกท่าที ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และวฒุิทางอารมณ์ เป็นต้น ซึง่จะนดัหมายโดยตรง และแจ้งให้ผู้ เข้ารับการคดัเลือกทราบเป็นการลว่งหน้า 

 

 

 



 

รายละเอียดเก่ียวกับตาํแหน่งนายช่างเทคนิคชาํนาญงาน 

ตาํแหน่งเลขที่ 97 ส่วนคลังและขนส่งทางท่อ สาํนักความปลอดภยัธุรกิจนํา้มัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบตัิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา โดยต้อง 
กํากบั แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ ร่วมปฏิบตัิงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานด้านช่างเทคนิค ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ีค่อนข้างยาก และ
ปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดบั 
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างเทคนิค ปฏิบตัิงานท่ี
ต้องตดัสนิใจหรือแก้ไขปัญหาท่ีคอ่นข้างยาก และปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบตัใินด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. ด้านการปฏิบตักิาร 
  (1) ศกึษา ค้นคว้า ควบคมุ ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ดดัแปลง 
ซ่อมบํารุง กําหนดรายละเอียดการจดัซือ้จดัจ้าง เคร่ืองมือ วสัด ุครุภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดความพร้อม และ
ตอบสนองความต้องการในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
   (2) ค้นคว้า ทดลอง การใช้เคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ 
พฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
   (3) จดัทํารายงานเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ตา่งๆ 
วสัดแุละครุภณัฑ์อ่ืนๆ เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  2. ด้านการกํากบัดแูล 

   ควบคมุ กํากบัดแูล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา
เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

  3. ด้านการบริการ 

   ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกบังานเทคนิคตา่งๆ แก่หนว่ยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
ทัว่ไป เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจได้รับทราบข้อมลู ความรู้ตา่งๆ และมีทกัษะเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานและปฏิบตัิ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

รายละเอียดแนบท้าย 
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คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

 มีคณุวฒุิอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค หรืออนปุริญญาหลกัสตูร 2 ปี 
ตอ่จากประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หรืออนปุริญญา
หลกัสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือคณุวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ใน
ระดบัเดียวกนัในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสงักัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิหรือได้รับประกาศนียบตัรหรือคณุวฒุิอยา่งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวา่ใช้เป็นคณุวฒุิเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

 2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบตัิงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี

ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้ มีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้ ท่ีได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ี 

ส่วนราชการเจ้าสงักัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ โดยจะต้องปฏิบตัิงานช่างเทคนิค 

หรืองานอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสงักัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัมิาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 



 
แบบแสดงความจาํนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัด 

กรมธุรกจิพลังงาน 
................................................ 

 วนัท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ............... 

เร่ือง ขอโอนมารับราชการในสงักดักรมธุรกิจพลงังาน 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 

 1. ช่ือ .............................................................. นามสกลุ.......................................................... 

ปัจจบุนัดํารงตําแหน่ง ...................................................................... ระดบั ......................................... 
สงักดั ................................................................................................................................................. 
เม่ือวนัท่ี ............................................... เป็นระยะเวลา .............. ปี .............เดือน (นบัถงึวนัท่ีย่ืนแบบฯ) 
อตัราเงินเดือนปัจจบุนั .................................... บาท 

 2. ตําแหน่งท่ีขอโอน .................................................... ระดบั ................................................... 

 3. ประวตัสิว่นตวั  

วนั เดือน ปี เกิด ......................................... อาย ุ.................... ปี ............... เดือน (นบัถงึวนัท่ีย่ืนแบบฯ) 
ภมิูลําเนาจงัหวดั ........................................ ท่ีอยูปั่จจบุนั ..................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่สะดวก ......................................................................................................... 
สถานภาพ     (   ) โสด      (   ) สมรส      มีบตุร/ธิดา ............. คน    (   ) อ่ืนๆ ......................................... 
ข้อมลูคูส่มรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหน่ง ................................................. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน ............................................................................................................................... 
โทรศพัท์ .............................................................. อตัราเงินเดือน ............................................... บาท 

 4. การศกึษา 
วฒิุ สาขา สถาบนั ปี พ.ศ. ท่ีจบ หมายเหตุ

1. ปริญญาตรี     
2. ปริญญาโท     
3. ปริญญาเอก     
4. อ่ืนๆ     

 

 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 

(ไมเ่กิน 6 เดือน) 
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5. ประวตักิารทํางาน 

เร่ิมราชการในตําแหน่ง ........................................................... ระดบั ................................................... 
สงักดั ................................................................................................................................................. 
เม่ือวนัท่ี .................................. เป็นระยะเวลา .................... ปี ................... เดือน (นบัถงึวนัท่ีย่ืนแบบฯ) 

 การเล่ือนระดบัหรือเปล่ียนตําแหน่ง 

ตําแหน่ง/ระดบั(ซี) สงักดั เม่ือวนัท่ี ระยะเวลา (เดือน-ปี) หมายเหตุ
     
     
     

 6. ประวตักิารโอนไปรับราชการตา่งสงักดั 

ตําแหน่ง/ระดบั(ซี) สงักดั เม่ือวนัท่ี ระยะเวลา (เดือน-ปี) หมายเหตุ
     
     
     

 7. ประวตักิารดําเนินการทางวินยั 

ตัง้แตรั่บราชการมา 
(   ) เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินยั (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา 
กรณี .................................................................................................................................................. 
(   ) เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินยั (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา แตไ่ด้รับการล้างมลทินแล้ว 
กรณี .................................................................................................................................................. 
(   ) ไม่เคย ต้องโทษ (   ) ทางวินยั (   ) ทางแพง่  (   ) ทางอาญา 
(   ) อยู ่ (   ) ไมอ่ยู ่ ในระหวา่งถกูสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั 
กรณี .................................................................................................................................................. 

 8. หน้าท่ีความรับผิดชอบในปัจจบุนั 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 9. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบังานในตําแหน่งท่ีขอโอน 

  9.1 ตําแหน่ง ............................................................. ระดบั .............................................. 
เม่ือวนั เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน ................... ปี ............... เดือน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
  9.2 ตําแหน่ง ............................................................. ระดบั .............................................. 
เม่ือวนั เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน ................... ปี ............... เดือน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 10. ผลงานดีเดน่หรือจะเป็นประโยชน์ตอ่การโอน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 11. บคุคลท่ีเคยร่วมงานหรืออ้างอิงได้ 

  11.1 ช่ือ-สกลุ ........................................................... ตําแหน่ง ......................................... 
สงักดั ................................................................................................................................................. 
  11.2 ช่ือ-สกลุ ........................................................... ตําแหน่ง ......................................... 
สงักดั ................................................................................................................................................. 

 12. อ่ืน ๆ (เพิม่เตมิ) 

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

.......................................................................................................................................................... 
      (ลงช่ือ) .............................................. ผู้แสดงความจํานง 
       (................................................) 
      ตําแหน่ง ........................................................ 
      วนัท่ี .............................................................. 

 

 

หมายเหตุ (กรณีหวัข้อใดมีพืน้ท่ีไม่เพียงพอในการกรอกให้จดัพิมพ์เพิ่มเตมิได้) 

 ขอให้ผู้ประสงค์ขอโอนแบบแสดงความจํานงฯ และหลกัฐานท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง ดงันี ้
 1. สําเนาบตัรประจําข้าราชการ / บตัรประชาชน   จํานวน 1 ชดุ 
 2. สําเนา ก.พ. 7     จํานวน 1 ชดุ 
 3. สําเนาวฒิุการศกึษา     จํานวน 1 ชดุ 
 


