
 
ประกาศกรมธรุกิจพลงังาน 

เรื่อง รับโอนขาราชการพลเรอืนสามัญ 

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

 ดวยกรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงคจะรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่ มี ค วาม รู ค ว ามสามารถและประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ แต ง ตั ง้ ใ ห ดํ า ร ง                 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการที่วางอยู จึงประกาศรับโอนขาราชการ      

พลเรอืนสามัญ ดงันี้ 

 ๑. ตําแหนงท่ีรับโอน  

      ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ สังกัด

สวนบรหิารงานบุคคล สํานักบรหิารกลาง จํานวน ๑ อัตรา 

๒. คุณสมบตัิท่ัวไปและคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๒.๑  

 ๒.๑.๑ เปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑  

คุณสมบัตทิั่วไป  

 ๒.๑.๒ เปนผูที่ไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย ทางแพง หรือทางอาญา

และไมเคยถกูลงโทษทางแพง หรอืทางอาญา 

 ๒.๒ 

  ๒.๒.๑ เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏบิตักิาร หรอืระดบัชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๒.๒.๒ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดบัปฏบิตักิาร หรอืระดบัชํานาญการ ตามที ่ก.พ. กาํหนด 

 ๓. การแสดงความประสงคขอโอน 

  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ประสงคขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความ

ประสงคขอโอน ไดโดยวธิตีอไปนี้ 

  ๓ .๑  ยื่นดวยตนเองที่สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง          

กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนยเอ็นเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ช้ัน ๑๙ ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ในวนัและเวลาราชการ 

 

 

 



 

-๒- 

 

  ๓.๒ สงทางไปรษณียลงทะเบียน ถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

กรมธรุกจิพลงังาน  เลขที ่๕๕๕/๒  ศูนยเอน็เนอรยีค่อมเพลก็ซ อาคารบี ช้ัน ๑๙  ถนนวภิาวดรัีงสติ  

แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ตัง้แตบัดนี้จนถงึวันที่  ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๔  

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๐๐๐        

ตอ ๔๓๑๓ และสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความประสงคขอโอนไดที่ ://www.doeb.go.th  

 ๔. หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมแบบแสดงความประสงคขอโอน 

   ๔.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน    

๑ รูป (ตดิไวในแบบขอโอน) 

    ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      

อยางใดอยางหนึง่จํานวน ๑ ฉบบั 

   ๔.๓ สําเนาปริญญาบัตรที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และระเบยีนแสดงผลการเรยีน (Transcript) อยางละ ๑ ชุด 

   ๔.๔ สาํเนา ก.พ. ๗ ที่เปนปจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ  

   ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การเปลีย่นช่ือ–ช่ือสกุล ฯลฯ (ถาม)ี 

    ๕. การดาํเนินการคัดเลอืกและการแจงผลการคัดเลอืก 

    กรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณารับโอนเฉพาะบุคคลที่กรมธุรกิจพลังงาน        

เห็นวามีความเหมาะสมกับตําแหนง โดยจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆที่จําเปนสําหรับตําแหนง ประกอบกับการ

สัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง 

    ทั้งนี้ กรมธรุกจิพลงังานจะติดตอนัดหมายกับผูขอโอนโดยตรงในการกําหนด  

วันสัมภาษณเพือ่พจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนงรวมทั้งการแจงผลการคดัเลอืก  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ พ. ศ. ๒๕๕๔ 

 

ศริศัิกดิ ์วทิยอดุม 

(นายศิรศัิกดิ ์วทิยอดุม) 

รองอธบิด ีปฏบิตัริาชการแทน 

อธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

http://www.doeb.go.th/�


 

   

 

แบบแสดงความประสงคเพือ่ขอโอนมารับราชการในสงักดั 

กรมธุรกจิพลังงาน 

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

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

เรือ่ง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน 

เรียน อธบิดกีรมธรุกิจพลงังาน 

 1. ช่ือ .............................................................. นามสกุล.......................................................... 

ปจจุบันดํารงตําแหนง ...................................................................... ระดบั ......................................... 

สังกัด ................................................................................................................................................. 

เมื่อวันที่ ............................................... เปนระยะเวลา .............. ป .............เดอืน (นับถึงวันที่ยืน่แบบฯ) 

อัตราเงนิเดอืนปจจุบัน .................................... บาท 

 2. ตําแหนงที่ขอโอน .................................................... ระดับ ................................................... 

 3. ประวตัสิวนตัว  

วัน เดอืน ป เกิด ......................................... อาย ุ.................... ป ............... เดอืน (นับถึงวันที่ยืน่แบบฯ) 

ภูมลิําเนาจังหวัด ........................................ ที่อยูปจจุบัน ..................................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพททีต่ดิตอสะดวก ......................................................................................................... 

สถานภาพ     (   ) โสด      (   ) สมรส      มบีุตร/ธดิา ............. คน    (   ) อืน่ๆ 

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

ขอมูลคูสมรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหนง ................................................. 

ช่ือสถานที่ทํางาน ............................................................................................................................... 

โทรศัพท .............................................................. อัตราเงนิเดอืน ............................................... บาท 

 4. การศกึษา 

วุฒ ิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ. ที่จบ หมายเหต ุ

1. ปริญญาตรี     

2. ปริญญาโท     

3. ปริญญาเอก     

4. อืน่ๆ     

 

 

 

เฉพาะเจาหนาที ่

รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 

(ไมเกนิ 6 

เดอืน) 



5. ประวัตกิารทํางาน 

เร่ิมราชการในตําแหนง ........................................................... ระดับ ................................................... 

สังกัด ................................................................................................................................................. 

เมื่อวันที่ .................................. เปนระยะเวลา .................... ป ................... เดอืน (นับถึงวันที่ยืน่แบบฯ) 

 การเลื่อนระดับหรอืเปลีย่นตําแหนง 

ตําแหนง/ระดบั(ซ)ี สังกัด เมื่อวันที ่ ระยะเวลา (เดอืน-ป) หมายเหต ุ

     

     

     

 6. ประวตักิารโอนไปรับราชการตางสังกัด 

ตําแหนง/ระดบั(ซ)ี สังกัด เมื่อวันที ่ ระยะเวลา (เดอืน-ป) หมายเหต ุ

     

     

     

 7. ประวัตกิารดาํเนนิการทางวนิัย 

ตั้งแตรับราชการมา 

(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวนิยั (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา 

กรณ ี.................................................................................................................................................. 

(   ) เคย ตองโทษ (   ) ทางวนิยั (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา แตไดรับการลางมลทนิ

แลว 

กรณ ี.................................................................................................................................................. 

(   ) ไมเคย ตองโทษ (   ) ทางวนิยั (   ) ทางแพง  (   ) ทางอาญา 

(   ) อยู (   ) ไมอยู  ในระหวางถูกสอบสวนพจิารณาโทษทางวนิัย 

กรณ ี.................................................................................................................................................. 

 8. หนาที่ความรับผดิชอบในปจจุบัน 

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

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

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

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

 9. ประสบการณที่เก่ียวกับงานในตาํแหนงที่ขอโอน 

  9.1 ตําแหนง ............................................................. ระดบั .............................................. 

เมื่อวัน เดอืน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน ................... ป ............... เดอืน 

หนาที่ความรับผดิชอบ ......................................................................................................................... 

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

  9.2 ตําแหนง ............................................................. ระดบั .............................................. 

เมื่อวัน เดอืน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน ................... ป ............... เดอืน 

หนาที่ความรับผดิชอบ ......................................................................................................................... 



 10. ผลงานดเีดนหรอืจะเปนประโยชนตอการโอน 

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

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

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

 11. บุคคลที่เคยรวมงานหรอือางองิได 

  11.1 ช่ือ-สกุล ........................................................... ตาํแหนง ......................................... 

สังกัด ................................................................................................................................................. 

  11.2 ช่ือ-สกุล ........................................................... ตําแหนง ......................................... 

สังกัด ................................................................................................................................................. 

 12. อืน่ ๆ (เพิม่เตมิ) 

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

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

     (ลงชือ่) .............................................. ผูแสดงความจํานง 

       (................................................) 

      ตําแหนง ........................................................ 

      วันที่ .............................................................. 

 

 

 

 

หมายเหตุ

        ขอใหผูประสงคขอโอนยืน่แบบแสดงความจาํนงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้ 

 (กรณหีัวขอใดมพีื้นที่ไมเพยีงพอในการกรอกใหจัดพมิพเพิ่มเตมิได) 

 1. สําเนาบัตรประจําขาราชการ / บัตรประชาชน   จํานวน 1 ชุด 

 2. สําเนา ก.พ. 7     จํานวน 1 ชุด 

 3. สาํเนาวฒุกิารศกึษา     จํานวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 


