
   
 
 
 
 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เร่ือง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 
 
 

 ดวยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ และตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง และเงินเดือนที่จะไดรับ 
 1.1 ตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ 
  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
 1.2 ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ 
  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
 1.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 
  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 

  ทั้งนี้ การจะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เรื ่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ ว ิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดร ับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  

๒. จํานวนตําแหนงวางคร้ังแรก 
    (ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)  

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
    (ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)  

๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
        ๔.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังตอไปนี้ 
      ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบรสิุทธิ์ใจ 
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  ข. ลักษณะตองหาม 

(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจรติหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) เปนผู เ คยถู กลง โทษให ออก  หรือปลดออก  เพรา ะกระทํ าผิด วินั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 
          ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน 
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคาํสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

  ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครสอบ 
              ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด 

แนบทายประกาศนี้ 
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  ๕. การรับสมัครสอบ 
5.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 

ถึงวันที่ 17  มีนาคม 2563  ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) เปดเว็บไซต http://job.dmf.go.th 
(2) กรอกขอความใหถ ูกตองและครบถวน ปฏิบัต ิตามขั ้นตอนที ่กําหนด  

ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน  

หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะน้ัน ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล 
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลไดผูสมัครสามารถ

เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีกแตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 

5.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ภายในเวลาทําการ 
ของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

5.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบดวย  
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท 
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.๔ ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะของการชําระเงิน ทางเว็บไซต http://job.dmf.go.th หัวขอ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”  
และสามารถพิมพใบสมัครไดตั้งแต วันท่ี 11 เมษายน 2563 เปนตนไป 

  6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
6.๑ ผูสมัครสอบสามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลง 

แกไขไมได 
6.๒ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เปนเกณฑ 

6.๓ การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ดังนั้นหากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
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6.๔ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะถือวาผูสมัครสอบ 
เปนผู ขาดคุณสมบัต ิในการสมัครสอบครั ้งนี ้มาตั ้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ทั้งนี้ ในกรณีผูสมัครย่ืนเอกสารปลอม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
    

๗. การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ 
การสอบแขงขัน 

     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ระเบียบเ ก่ียวกับการสอบแข งขันใหทราบ ในวันที่  10 เมษายน 2563 เปนตนไป ทางเว็ บไซต 
http://job.dmf.go.th หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
  ๘.๑ การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
   ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองเขาสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงของตําแหนงน้ันตามที่ไดประกาศไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
         ๘.๒ การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
   เปนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณหรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ 
การทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม  
และสิ ่งแวดลอม ความคิดริเริ ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน 
รวมทั ้งทักษะการใชภาษาอังกฤษเบื้องตน เพื ่อใหไดบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจะทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน 
และเมื่อสอบผานการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  

 ๙. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบ 
9.๑ หลักฐานท่ีตองยื่นในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

(1) บัตรประจําตัวประชาชน  
(2) ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ที่มีรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ 

ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
9.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

(1) บัตรประจําตัวประชาชน 
(2) ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ที่มีรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ 

ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(3) สําเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรบัสมัคร อยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้... 
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  ทั้งนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษานั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มีนาคม 2563   
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

(4) หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
(ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน อยางละ 1 ฉบับ 

(5) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 

 วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสงัคม 
 โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง 

และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
(6) หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 

ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิท่ีใชสมัครหรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ 
(7) เอกสารทางทหาร เชน หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจําตัวทหาร

กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) 
(สวนราชการตองตรวจสอบเอกสารทางทหารซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
และประกาศกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหาร 
กอนเขารับราชการหรือรับเขาทํางาน) จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อ 
วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารนั้น 

  ๑0. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
 ผู ที ่จะถ ือว าเป นผู สอบแขงข ันได  ต อง เป นผู สอบได คะแนนในการสอบแข งข ัน 
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และตองไดคะแนนในการสอบแขงขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 ๑1. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะประกาศการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูได
คะแนนรวมของการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบ 
ไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนน 
การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ 
ที่สูงกวา 

การขึ้นบัญชี... 
 
 





 
เอกสารแนบทายประกาศ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
 (แนบทายประกาศกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ  ๒๕63)   

 

ตําแหนงวิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ  
จํานวนตําแหนงวางคร้ังแรก 8  อัตรา  
อัตราเงินเดือน  15,000 - 16,500 บาท 
  ทั้งนี้ การจะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เรื ่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดร ับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมปโตรเลียม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  ดานการปฏิบัติการ  

1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการสํารวจ การพัฒนา และการผลิต
ปโตรเลียมอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมการสํารวจ การพัฒนา และการผลิตปโตรเลียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด กํากับและบริหาร การสํารวจการพัฒนาและการผลิตปโตรเลียม
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว 

3) ศึกษา วิเคราะห แผนพัฒนา แผนการผลิตและซอมบํารุง พลังและกําลังการผลิตปโตรเลียม
เพื ่อวางแผนการผลิตและลดความเสี ่ยงในการเกิดสภาวะขาดแคลนกาซธรรมชาติ และความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี 

4) บริหารจัดการและติดตามตรวจสอบการสํารวจและการผล ิตปโตรเล ียมใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปโตรเลียมที่ดี 

5) ตรวจสอบ และประเมินปริมาณสํารองปโตรเลียมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ศึกษา วิเคราะห
การบริหารจัดการแหลงกักเก็บปโตรเลียม เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาแหลงปโตรเลียม และ
สามารถนําไปใชกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศ 

6) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และสถิติตาง ๆ ดานวิศวกรรมปโตรเลียมและดานเศรษฐกิจปโตรเลียม
เพื่อใหการดําเนินการผลิตปโตรเลียมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7) ถายทอดความรูดานวิศวกรรมปโตรเลียมแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและการใชอุปกรณเครื่องมือ 
ที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

8) งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 ดานการวางแผน 
รวมวางแผนหรือกําหนดแนวทางการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกรม 

หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื ่อใหเกิด 

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
2) ชี ้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานการบริการ  
1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับการกํากับ การพัฒนาและการผลิตปโตรเลียม 

ที่อยูในความรับผิดชอบแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล 
ที่ถูกตองและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

2) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี ่ยวกับ 
การพัฒนาและผลิตปโตรเลียมเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ และเผยแพรแกบุคคลภายนอก 

3) งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
  ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมป โตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร  ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสราง 
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางธรณีวิทยา 
ทางธรณีศาสตรปโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี 
  ๒. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานกังาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)     
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  
  (๑) ความรูทางดานวิศวกรรมปโตรเลียม (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  

 ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรม 

 ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมปโตรเลียม 

 ความรูพื้นฐานดานกระบวนการสาํรวจและผลิตปโตรเลียม 

 ความรูดานเทคโนโลยีธรณีและธรณีวิทยาปโตรเลียม 

 ความรูความเขาใจดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตปโตรเลียม 

 ความรูทั่วไปดานกฎหมายปโตรเลียม 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการ  
และการกํากับดูแลการสาํรวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย 

  (๒) ความรูภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
    (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)  
 



 
ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ  
จํานวนตําแหนงวางคร้ังแรก  2  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  15,000 - 16,500 บาท 
 ทั้งนี ้ การจะไดร ับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เรื ่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดร ับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  ดานการปฏิบัติการ  
1) รวมประเมินและติดตามความกาวหนาของมาตรฐาน กฎ ระเบียบ คูมือ และแนวทางปฏิบัติ 

ที ่เ กี ่ยวกับการกอสรางการใช งานการผลิตปโตรเลียม และรื ้อถอนสิ ่งต ิดตั ้งที ่ใช ในกิจการปโตรเลียม  
เพื่อกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูรับสิทธิการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

2) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการกอสราง การผลิตปโตรเลียมและรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช 
ในกิจการปโตรเลียมของผูรับไดรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนดกฎหมายที่กําหนด 

3) รวมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการปโตรเลียม เพื ่อเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

4) รวมประเมิน และติดตามความกาวหนาของมาตรฐาน กฎระเบียบ คูมือ และแนวทางปฏิบัติ 
ที ่เกี ่ยวกับการสงเสริมเทคโนโลยีการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตปโตรเลียม เพื ่อกําหนดมาตรฐานและ
ขอกําหนดกฎหมายในการสงเสริมการอนุรักษ การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

5) งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานการวางแผน 
 รวมวางแผนหรือกําหนดแนวทางการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกรม
หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ดานการประสานงาน 
1) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหกิจกรรมการผลิตปโตรเลียม

เปนไปอยางถูกตอง และถูกตองตามกฎหมาย และงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
2) ชี ้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

ดานการบริการ 
1) ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแกผู รับสิทธิการสํารวจและผลิตปโตรเลียม เกี่ยวกับการผลิต

ปโตรเลียม เพื่อใหการดําเนินงานของผูรับสิทธิการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดกฎหมายที่กําหนด  

2) เก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  

3) งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
  ๑. ไดรบัปริญญาตรหีรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
  ๒. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานกังาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)     
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  
  (๑) ความรูดานวิศวกรรม (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  

 ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรม 

 ความรูพื้นฐานดานกระบวนการสาํรวจและผลิตปโตรเลียม 

 ความรูพื้นฐานดานระบบมาตรวัดซื้อขายปโตรเลียม 

 ความรูพื้นฐานดานการตรวจประเมินความปลอดภัยของกระบวนการผลิตปโตรเลียม 

 ความรูท่ัวไปดานสถานการณพลังงานโลก 

 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับกาซธรรมชาติที่ถูกทําใหเหลว (LNG)  

 ความรูท่ัวไปดานกฎหมายปโตรเลียม 

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการ  
และการกํากับดูแลการสาํรวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย 

  (๒) ความรูภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
   (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)  
 
  
  



 
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  
จํานวนตําแหนงวางคร้ังแรก  2  อัตรา 
อัตราเงินเดือน  15,000 - 16,500 บาท 
 ทั้งนี ้ การจะไดร ับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
เรื ่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหขาราชการไดร ับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 ดานการปฏิบัติการ 
1) ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรู 
2) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร ตัวอยางปโตรเลียม

และแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ
สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

3) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรูและรวมดําเนินการ 
จัดฝกอบรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

4) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

5) รวมดําเนนิงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ 
6) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ดานการบริการ 
1) ใหคําปรึกษาแนะนําเ บ้ืองตนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ 

สวนราชการ และประชาชนผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแก 

ผูที่เก่ียวของ  
3) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
  ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)     
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  
  (๑) ความรูดานวิทยาศาสตร (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  

 ความรูทั่วไปทางดานปโตรเลียม 

 ความรูทั่วไปทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสาํรวจ 
และผลิตปโตรเลียม 

 ความรูการจัดการของเสียอันตรายจากการประกอบกิจการปโตรเลียม 

 ความรูทั่วไปดานสถานการณพลังงานโลก  

 ความรูทั่วไปดานกฎหมายปโตรเลียม 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการ  
และการกํากับดูแลการสาํรวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย 

(๒) ความรูภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  
   (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)  
 
 
 
 




