
    

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยกรมธุรกิจพลังงานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
ชื่อต ำแหน่ง   พนักงานบุคลากร   
กลุ่มงำน   บริหารทั่วไป 
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ ได้แก่ การสรรหาและเลือกสรร การ
จัดจ้าง การจัดท าสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ค่าตอบแทน และการลาออกจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(2) การด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

(3) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัว และบัตรผ่านเข้าออกอาคาร ให้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

(4) การด าเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาหยุดราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

(5) การด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อสวัสดิการ ให้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

(6) การด าเนินการเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองสถานภาพ ลักษะงาน ความประพฤติ และ
อัตราเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

(7) การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ในระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System : DPIS)  

(8) การจัดท ารายงานจากระบบ DPIS และการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ DPIS ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกรมธุรกิจพลังงาน 
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(9) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee 
Information System : GEIS) 

(10) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ ระบบงานจ่ายตรง
ค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ระบบงานจ่ายตรงบ าเหน็จบ านาญ และระบบงานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 

(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  อัตรำว่ำง  จ านวน 2 อัตรา 

  ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554  

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางกรมธุรกิจพลังงานไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับ 
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
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2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ
ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน  

 (2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหัวหน้า
หน่วยงานไม่ต่ ากว่าระดับกอง 

 (3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถ
สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างด ี

3. กำรรับสมัคร 

3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงาน

บุคคล ส านักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. 

 3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส าเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ 1 
ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-

สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 

จ านวน 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  3.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่งละ 200 บาท ค่าสมัครสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และกรมธุรกิจพลังงานจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

4.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

กรมธุรกิจพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ส่วน
บริหารงานบุคคล ส านักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน และทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ ์ดังนี้ 

 

องค์ประกอบในกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
วิธีกำรประเมิน เกณฑ์กำรตัดสิน 

กำรประเมินครั้งที่ 1 
จะทดสอบความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 

1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

1.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

1.4 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
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สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้องได้คะแนนการ
ประเมินครั้งที่ 1 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการ
ประเมินครั้งที่ 2 

http://www.doeb.go.th/
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 6. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

กรมธุรกิจพลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ กรณีท่ีมีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนทดสอบการปฏิบัติงานเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ กรมธุรกิจพลังงาน อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทางเว็บไซด์ www.doeb.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 7. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้องท า

สัญญาจ้างตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ 
(นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์) 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

องค์ประกอบในกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
วิธีกำรประเมิน เกณฑ์กำรตัดสิน 

กำรประเมินครั้งที่ 2 
2.1 ทดสอบความสามารถและทักษะใน

การเขียนชุดค าสั่งเพ่ือจัดการฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel  

2.2 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ
ผู้สมัคร 
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100 

 
ทดสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
ผู้ผ่านการประเมิน
ครั้งที่ 2 จะต้อง
ได้รับคะแนนในข้อ 
2.1 และข้อ 2.2 
แต่ละข้อไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

รวม 200 

http://www.doeb.go.th/

