หมายเลข

แบบฟอร์มใบสมัคร
เป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑”

ตำแหน่ง
ด้ำน
เงินเดือนที่คำดหวัง
สถำนที่ปฏิบัติงำน  สำนักงำนส่วนกลำง
 สำนักงำนส่วนภูมิภำค

๑. ข้อมูลประวัติโดยย่อ
๑.๑ ชื่อ (ไทย) นำย/ นำง/ นำงสำว
ชื่อ (อังกฤษ) Mr./ Mrs./ Miss
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
๑.๒ เกิดวันที่
สถำนที่เกิด

เดือน

พ.ศ.
นำหนัก

๑.๓ สถำนภำพ
[ ] โสด
[ ] สมรส คู่สมรสชื่อ (นำย/นำง)
อำชีพ
โทรศัพท์
[ ] หย่ำร้ำง
๑.๔ จำนวนบุตร/ธิดำ

อำยุ

ปี
ควำมสูง

นำมสกุล
สถำนที่ทำงำน

คน

๑) ชื่อ/สกุล

อำยุ

ปี

๒) ชื่อ/สกุล

อำยุ

ปี

๓) ชื่อ/สกุล

อำยุ

ปี

อำยุ

ปี อำชีพ

อำยุ

ปี อำชีพ

๑.๕ ชื่อ/สกุล บิดำ
ชื่อ/สกุล มำรดำ
๑.๖ จำนวนพี่น้อง

คน โปรดระบุ

๑) ชื่อ/สกุล

อำชีพ

๒) ชื่อ/สกุล

อำชีพ

๓) ชื่อ/สกุล

อำชีพ

-๑-

เดือน

๑.๗ วุฒิกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิกำรศึกษำสูงสุดลงไปตำมลำดับ)
๑)

สำขำ
ปีกำรศึกษำที่จบ

สถำบัน

๒)

สำขำ
ปีกำรศึกษำที่จบ

สถำบัน

๓)

สำขำ
ปีกำรศึกษำที่จบ

สถำบัน

๔)

สำขำ
ปีกำรศึกษำที่จบ

สถำบัน

๑.๘ กำรฝึกอบรม/ดูงำน
หลักสูตร/วิชา

สถาบัน

ระยะเวลา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๑.๙ ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
[ ] ภำษำต่ำงประเทศ
ภาษา
๑. ภำษำอังกฤษ

๒. ภำษำ

[ ]

ทักษะ

พอใช้

ดี

ดีมาก

กำรฟัง
กำรพูด
กำรอ่ำน
กำรเขียน
กำรฟัง
กำรพูด
กำรอ่ำน
กำรเขียน

ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่ใช้งำนได้ (ระบุ)

 ไม่มี

๑.๑๐ งำนอดิเรก

-๒-

 ใช้งำนได้  ดี

 ดีมำก

๑.๑๑ สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก
[ ] บ้ำน
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (มือถือ)

ถนน
จังหวัด
โทรสำร

๒. ประสบการณ์ทางาน
๒.๑ หน้าที่ และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
๑. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงำน

รวมระยะเวลำทังสิน

ปี

เดือน

๒. ชื่อสถานที่ทางาน
๓. ตาแหน่งหน้าที่
๔. เงินเดือนปัจจุบัน
เงินเดือนๆ ละ

.

รำยได้อื่นๆ (โปรดระบุประเภทได้)
๕. งานในความรับผิดชอบ

.

-๓-

๒.๒ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในอดีต (โปรดระบุเฉพำะหน้ำที่/ผลงำนที่สำคัญ)
๒.๒.๑ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงำน
วันทำงำนสุดท้ำย
รวมระยะเวลำทังสิน
๑. ตาแหน่งหน้าที่
๒. ชื่อสถานที่ทางาน
๓. อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย เงินเดือนๆละ
ประเภทเงินได้)
๔. สาเหตุที่ลาออก
๕. งานในความรับผิดชอบ

๒.๒.๒ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงำน
วันทำงำนสุดท้ำย
รวมระยะเวลำทังสิน
๑. ตาแหน่งหน้าที่
๒. ชื่อสถานที่ทางาน
๓. อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย เงินเดือนๆละ
ประเภทเงินได้)
๔. สาเหตุที่ลาออก
๕. งานในความรับผิดชอบ

.

ปี

รำยได้อื่นๆ (โปรด ระบุ
.

.

ปี

เดือน

รำยได้อื่นๆ (โปรดระบุ

๓. ข้อมูลอื่นๆ
๓.๑ โปรดให้รำยชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สำมำรถติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นำมสกุล
ควำมสัมพันธ์
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
โทรศัพท์ (มือถือ)

-๔-

เดือน

๓.๒ ท่ำนมีบุคคลที่ท่ำนรู้จักทำงำนอยู่ในสำนักงำนหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๓ ท่ำนทรำบข่ำวกำรสมัครงำนจำกที่ไหน โปรดระบุ
๓.๔ ท่ำนเคยเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุลมำก่อนหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๕ ท่ำนมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยเป็นประจำหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๖ ท่ำนเคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๗ ท่ำนเคยถูกเลิกจ้ำง หรือไม่ โปรดระบุ

๔. การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ำพเจ้ำตกลงยิ น ยอมให้ เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้ำ พเจ้ำแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
(ส ำนั กงำน กกพ.) และยิ น ยอมให้ ส ำนั กงำน กกพ. ร้องขอสอบถำมและใช้ข้อมูล ส่ วนบุคคลของข้ำพเจ้ำจำกศูน ย์ข้อมู ล
แลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ หรือหน่วยงำนรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทังยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประชำชนพร้อมภำพใบหน้ำของ
ข้ำพเจ้ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล โดยให้ถือว่ำบรรดำสำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรสำรที่ทำขึนจำกหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนีเป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร/หลักฐำนที่ลงลำยมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมำพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ดังนี
[ ] ๑. รูปถ่ำยหน้ ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นกันแดด ขนำด ๑ นิว ซึ่งถ่ำยครังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันยื่นใบสมัคร
[ ] ๒. สำเนำปริญญำบัตร หรือสำเนำหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัย จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนำระเบียน
แสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพำะตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ ตลอดจนสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ในสำขำอื่น (ถ้ำมี)
[ ] ๓. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม
[ ] ๔. สำเนำหนังสือรับรองตำแหน่งและประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ระบุวันเริ่มงำน ตำแหน่งปัจจุบัน และอัตรำ
เงินเดือน (เฉพำะตำแหน่งที่มีประสบกำรณ์)
[ ] ๕. สำเนำผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีอำยุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
[ ] ๖. ส ำเนำหลั ก ฐำนอื่ น ๆ (ถ้ ำ มี ) เช่ น ใบรั บ รองกำรผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรม ใบทะเบี ย นสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ
หรือนำมสกุล เป็นต้น จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กรอกไว้ในใบสมัคร และเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำพร้อมใบสมัครเป็นควำมจริง
ทุกประกำร หำกมีข้อมูลใดเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สำนักงำนปลดออกจำกกำรเป็นพนักงำน
หรือลูกจ้ำง หรือถูกตัดสิทธิ์จำกกำรเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกคัดเลือกเป็น พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
กิจกำรพลังงำนได้ทันที
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

วันที่

)
เดือน

-๕-

พ.ศ.

หนังสือยืนยันคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
วันที่ .............. เดือน .................................พ.ศ. ...............
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน
ข้ำพเจ้ำ นำย/ นำง/ นำงสำว ..................................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์จะเข้ำรับ กำรคัดเลือกเป็น พนักงำนหรือลูกจ้ำง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน และขอ
ยืนยันว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี
๑) มีสัญชำติไทย
๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓) สำมำรถทำงำนให้กับสำนักงำนได้เต็มเวลำตำมวันเวลำทำงำนที่สำนักงำนกำหนด
๔) มีคุณวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมที่สำนักงำนต้องกำร
๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๖) ไม่ติดยำเสพติดให้โทษ
๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
๙) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
๑๐) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพำกษำให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล
๑๑) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพำกษำให้จำคุกตังแต่สองปีขึนไป โดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีนับตังแต่ วันที่ได้รับ
กำรคัดเลือก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนของเอกชน
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง หรือถือว่ำกระทำกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในวง
รำชกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีข้อมูลใดเป็นเท็จหรือไม่
ตรงกั บ ควำมเป็ น จริ ง ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมให้ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ จ ำกกำรเป็ น ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ ถู ก คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งำน ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนในครังนี
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที่ .............................................................

-๖-

