
      (สําเนา) 
 
 
 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 

ในตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ 
 

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

 ดวยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดําเนินการสอบแขงขันบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการ ในตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่  
๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

๑.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง  และเงินเดือนที่จะไดรับ 
 

    วิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ  เงินเดือน  ๗,๙๔๐  บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
 

๒.  จํานวนตาํแหนงวางครั้งแรก 
 

       (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาํแหนง 
 

            (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
 

๔.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะตองหาม  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมี      
     สิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
 

       ๔.๑  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังนี้ 

         ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
    (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
         
 
 



- ๒ - 
 
         ข.  ลักษณะตองหาม 
   (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   
   (๒) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
   (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ   
    (๙) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
      (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ 
         ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)   ก.พ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๘) หรือ (๙)  ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม (๑๐)  ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปน
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ  ก.พ.  ในการยกเวนดังกลาวตองได
คะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติใหกระทําโดยลับ 
   การขอยกเวนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด   
   ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศ
ยกเวนใหเปนการทั่วไปก็ได 
 

๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครสอบ 
 

                 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศ) 
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       สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัคร  และไมอาจใหเขารับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลง
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ ๕  ของคําส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๒๒  กันยายน  
๒๕๒๑ 
 

  ๕.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
 

       วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลอืก 
 

               ผูประสงคจะสมัครสอบสามารถติดตอขอใบสมัคร  และยื่นใบสมัครดวยตัวเองไดที่  
กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารชินวัตรทาวเวอร ๓ ชั้น ๒๕ ถนน
วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท ๐ ๒๗๙๑ ๘๓๑๙ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐  บาท  (สองรอยบาท
ถวน) เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งน้ีจะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 
 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
 

  (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒  น้ิว  
โดยถายคร้ังเดียวกันไมเกิน  ๑  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

  (๒)  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยทีแ่สดงวาเปน
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร (ในกรณีที่ยังไมรับปรญิญา)  จํานวน ๑ ฉบบั  โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวนัปดรับสมัคร  คือวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
 (๓)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  จํานวน  ๑  ฉบบั 
 (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบานอยางใดอยางหน่ึง  จํานวน ๑ 
ฉบับ  
 (๕)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ ๑ ฉบับ 
 (๖)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ฉบับ 
  

 ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา สําเนา
ถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  
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                                       หมายเหตุ  ผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  เม่ือจะไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ  ก.พ.  
ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ซ่ึงไดแก  โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  
วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
และโรคพิษสุราเร้ือรัง  มายื่นดวย 
     

๗. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแขงขัน 

 

     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบแขงขันใหทราบ ในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ ณ กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ และทางเวบ็ไซตที่  http://www.dmf.go.th   
 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
        หลักสูตรและวธิีการสอบแขงขัน มี ๒ ภาค ดังน้ี 

                           ๘.๑   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
      (๑) ความรูทางดานวิศวกรรมปโตรเลียม  คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน 
      (๒) ความรูภาษาอังกฤษเก่ียวกับดานปโตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบ
ขอเขียน 
                       ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

  จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวตัิสวนตัว 
ประวตัิการศกึษา ประวตัิการทํางาน และพฤติกรรมทีป่รากฎทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือ
พิจาณาความเหมาะสมในดานตางๆ   เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบตัิงานในหนาที่  ความสามารถ  
ประสบการณ  ทวงทวีาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของขาราชการพลเรอืน  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตวัเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอ่ืน  รวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

   ทั้งน้ี ผูสมัครสอบจะตองเขาสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน 
ผูที่สอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) 

 
๙. เกณฑการตัดสิน 
 

       ผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูที่สอบแขงขันไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตรไมต่ํา
กวารอยละ  ๖๐   
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                              ๑๐. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

 

การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตัง้แตวนัขึน้บญัชแีตถา
มีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังน้ีเปน
อันยกเลิก   

  ๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง 
 

        ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
โดยไดรับเงินเดือนตามวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
              

๑๒.  การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหน่ึงไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขัน
ไดในตําแหนงอ่ืน   
 

                กรณีที่สวนราชการอ่ืนมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ซ่ึงตองการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมือนหรือ
ใกลเคียงกันกับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว สวนราชการที่มีตําแหนงวางสามารถนํารายชือ่
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่สอบครั้งน้ีไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนได การนํารายชื่อไปขึ้น
บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนนี้ ใหถือวาเปนการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบคร้ังน้ี โดยผูสอบแขงขัน
ไดมีสิทธิที่จะรับการบรรจุไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๔     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
                                              คุรุจิต       นาครทรรพ 

                                                                            (นายคุรุจิต  นาครทรรพ) 
                                                                         อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 



 เอกสารแนบทายประกาศ 
 
 

หนวยที่  ๑  ตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ   
 

      จํานวนตาํแหนงวางครั้งแรก    ๒ อัตรา  
 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาํแหนง    
 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมปโตรเลียม  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานตางๆ  ดังน้ี 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
    (๑) รวมคนควา ศึกษา รวบรวมขอมูล และสถิตติาง ๆ เก่ียวกับการสํารวจ

การพัฒนาแหลงและการผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติอยางเปนระบบ เพ่ือใหงายตอการคนควาและอางอิง 
    (๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับการสํารวจเช้ือเพลิงธรรมชาติ เพ่ือให

การสํารวจและผลิตเชื้อเพลิงเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
      (๓) ศึกษา วิเคราะห และวจัิย เก่ียวกับงานวิศวกรรมปโตรเลียม เพ่ือสนับสนุนให

การสํารวจ การพัฒนาแหลง และการผลิตปโตรเลียมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
ปลอดภัยตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี 

    (๔) กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิใหเปนไปตามพระราชบญัญัติปโตรเลยีม ระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนด เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมที่ดี 

    (๕) จัดทําประวตัิการพัฒนาแหลงและการผลิตเชื้อเพลงิธรรมชาตใินระยะยาว 
เพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในการสํารวจและผลิตในอนาคต 

    (๖) ถายทอดความรูดานวิศวกรรมปโตรเลียมแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทาํคูมือประจําสําหรับ 
การฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

๒. ดานการวางแผน 
    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ

หนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 



-๒- 
 
   (๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔. ดานการบริการ 

   (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่
สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

   (๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมปโตรเลียม เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ และ
เผยแพรแกบุคคลภายนอก 
 

      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

            ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมปโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล  ซ่ึงสอบ
ผานภาคความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี  
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