หมายเลข

แบบฟอร์มใบสมัคร
เป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑”

ตําแหน่ง
ด้าน
เงินเดือนที่คาดหวัง
สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักงานส่วนกลาง
 สํานักงานส่วนภูมิภาค

๑. ข้อมูลประวัติโดยย่อ
๑.๑ ชื่อ (ไทย) นาย/ นาง/ นางสาว
ชื่อ (อังกฤษ) Mr./ Mrs./ Miss
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
๑.๒ เกิดวันที่

เดือน

พ.ศ.

สถานที่เกิด

อายุ
น้ําหนัก

ปี

เดือน

ความสูง

๑.๓ สถานภาพ
[ ] โสด
[ ] สมรส คู่สมรสชื่อ (นาย/นาง)

นามสกุล

อาชีพ

สถานที่ทํางาน

โทรศัพท์
[ ] หย่าร้าง
๑.๔ จํานวนบุตร/ธิดา

คน

๑) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี

๒) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี

๓) ชื่อ/สกุล

อายุ

ปี

อายุ

ปี อาชีพ

อายุ

ปี อาชีพ

๑.๕ ชื่อ/สกุล บิดา
ชื่อ/สกุล มารดา
๑.๖ จํานวนพี่น้อง

คน โปรดระบุ

๑) ชื่อ/สกุล

อาชีพ

๒) ชื่อ/สกุล

อาชีพ

๓) ชื่อ/สกุล

อาชีพ
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๑.๗ วุฒิการศึกษา (เรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดลงไปตามลําดับ)
๑)
สาขา
ปีการศึกษาที่จบ
สถาบัน
๒)
สาขา
ปีการศึกษาที่จบ
สถาบัน
๓)
สาขา
ปีการศึกษาที่จบ
สถาบัน
๔)
สาขา
ปีการศึกษาที่จบ
สถาบัน
๑.๘ การฝึกอบรม/ดูงาน
หลักสูตร/วิชา

สถาบัน

ระยะเวลา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๑.๙ ความรู้ความสามารถพิเศษ
[ ] ภาษาต่างประเทศ
ภาษา
๑. ภาษาอังกฤษ

๒. ภาษา

[ ]

ทักษะ

พอใช้

ดี

ดีมาก

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 ไม่มี

 ใช้งานได้  ดี

 ดีมาก

โปรแกรมที่ใช้งานได้ (ระบุ)
๑.๑๐ งานอดิเรก
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๑.๑๑ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
[ ] บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (มือถือ)

ถนน
จังหวัด
โทรสาร

๒. ประสบการณ์ทํางาน
๒.๑ หน้าที่ และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
๑. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงาน

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

ปี

เดือน

๒. ชื่อสถานที่ทํางาน
๓. ตําแหน่งหน้าที่
๔. เงินเดือนปัจจุบัน
เงินเดือนๆ ละ

.

รายได้อื่นๆ (โปรดระบุประเภทได้)
๕. งานในความรับผิดชอบ

.
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๒.๒ หน้าที่ และความรับผิดชอบในอดีต (โปรดระบุเฉพาะหน้าที่/ผลงานที่สําคัญ)
๒.๒.๑ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงาน
วันทํางานสุดท้าย
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
๑. ตําแหน่งหน้าที่
๒. ชื่อสถานที่ทํางาน
๓. อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย เงินเดือนๆละ
ประเภทเงินได้)
๔. สาเหตุที่ลาออก
๕. งานในความรับผิดชอบ

๒.๒.๒ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โปรดระบุวันเดือนปีที่เริ่มงาน
วันทํางานสุดท้าย
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
๑. ตําแหน่งหน้าที่
๒. ชื่อสถานที่ทํางาน
๓. อัตราเงินเดือนครั้งสุดท้าย เงินเดือนๆละ
ประเภทเงินได้)
๔. สาเหตุที่ลาออก
๕. งานในความรับผิดชอบ

.

ปี

เดือน

รายได้อื่นๆ (โปรด ระบุ
.

.

ปี

เดือน

รายได้อื่นๆ (โปรดระบุ

๓. ข้อมูลอื่นๆ
๓.๑ โปรดให้รายชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
โทรศัพท์ (มือถือ)
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๓.๒ ท่านมีบุคคลที่ท่านรู้จักทํางานอยู่ในสํานักงานหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๓ ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน โปรดระบุ
๓.๔ ท่านเคยเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลมาก่อนหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๕ ท่านมีโรคประจําตัว หรือเจ็บป่วยเป็นประจําหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๖ ท่านเคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกหรือไม่ โปรดระบุ
๓.๗ ท่านเคยถูกเลิกจ้าง หรือไม่ โปรดระบุ

๔. การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของข้าพเจ้าแก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน
(สํานั กงาน กกพ.) และยิ น ยอมให้ สํานั กงาน กกพ. ร้องขอสอบถามและใช้ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของข้าพเจ้ าจากศู น ย์ ข้อมู ล
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยินยอมให้นําข้อมูลในบัตรประชาชนพร้อมภาพใบหน้าของ
ข้าพเจ้าไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล โดยให้ถือว่าบรรดาสําเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรสารที่ทําขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ดังนี้
[ ] ๑. รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นกันแดด ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันยื่นใบสมัคร
[ ] ๒. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่สมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ ตลอดจนสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในสาขาอื่น (ถ้ามี)
[ ] ๓. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
[ ] ๔. สําเนาหนังสือรับรองตําแหน่งและประสบการณ์การทํางานที่ระบุวันเริ่มงาน ตําแหน่งปัจจุบัน และอัตรา
เงินเดือน (เฉพาะตําแหน่งที่มีประสบการณ์)
[ ] ๕. สําเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับถึงวันสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
[ ] ๖. สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบรั บ รองการผ่ า นการฝึ ก อบรม ใบทะเบี ย นสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ
หรือนามสกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัคร และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมใบสมัครเป็นความจริง
ทุกประการ หากมีข้อมูลใดเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้สํานักงานปลดออกจากการเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้าง หรือถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานได้ทันที
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

วันที่

)
เดือน
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หนังสือยืนยันคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
วันที่ .............. เดือน .................................พ.ศ. ...............
เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ..................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน และขอ
ยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓) เป็น ผู้เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) สามารถทํางานให้กับสํานักงาน กกพ. ได้เต็มเวลา
๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เป็นโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และพิษสุรา
เรื้อรัง
๙) ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ได้รับอนุญ าตจากเลขาธิการ
มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี
๑๐) ไม่เคยได้รับ โทษจํ า คุก โดยคํ า พิพ ากษาถึงที ่สุด ให้จํา คุก เว้น แต่เป็น โทษสํ า หรับ ความผิด ที ่ได้ก ระทํ า โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่ เคยถู กไล่ ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือหน่ วยงานของเอกชนเพราะทุ จริต
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อมูลใดเป็นเท็จหรือไม่
ตรงกั บ ความเป็ น จริ ง ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ จ ากการเป็ น ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ ถู ก คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งาน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในครั้งนี้
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที่ .............................................................
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