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ใบขอโอน 

เขียนท่ี…………………………………… 
วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ…………. 

เร่ือง  ขอโอนมารับราชการ 

เรียน   ………………………………………. 

1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………วฒิุ..………..……...……………………….. 
ใบอนุญาต………………………………………วฒิุบตัร……………………………………………………………….. 
 2.  ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ……………………………..……….... ต าแหน่ง……………..……………………..   
ฝ่าย/กลุ่ม/ศูนย…์……………………….….กอง…..……………..…………………กรม…………………….………… 
โทรศพัท.์.………………….....ด ารงต าแหน่งน้ีเม่ือวนัท่ี………...…เดือน……….….…….……..…  .พ.ศ. ………….. 
อตัราเงินเดือนปัจจุบนั………….…..…………..บาท   
ขณะน้ี   อยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ    พน้จากการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

  อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน  หลกัสูตร………………………………………………   
ตั้งแต่วนัท่ี……...เดือน……………………พ.ศ. ………… ถึงวนัท่ี ………เดือน……………………พ.ศ…………… 

  ไม่อยูร่ะหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน 
  อยูใ่นระหวา่งปฏิบติังานชดใชทุ้น หลกัสูตร……..……….……………………………..………………… 

ตอ้งปฏิบติังานชดใชทุ้น….ปี ตั้งแต่วนัท่ี .… เดือน……...……..พ.ศ. ….…..ถึงวนัท่ี ……เดือน……………..พ.ศ…….. 
  ไม่มีขอ้ผกูพนักบัทางราชการ 
3.  ขอโอนมาด ารงต าแหน่ง…………………………………..ระดบั…………..ต าแหน่งเลขท่ี………………. 

ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………………………... 
 เหตุผลในการขอโอน  คือ  ……………………………………………………………………………………... 
และไดแ้นบหลกัฐานประกอบเหตุผลมาพร้อมน้ีดว้ยแลว้  จ  านวน ……………..ฉบบั 
 4.  ประวติัส่วนตวั 
      เกิดวนัท่ี…….…….เดือน…………………….…………..….พ.ศ……….……..…อาย…ุ……….………….ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน  ----  เร่ิมรับราชการเม่ือวนัท่ี………………..… 
เดือน…………………....พ.ศ……….…อายรุาชการ……..…ปี……….เดือน (นบัถึงเดือน………………..พ.ศ………..)  
ภูมิล าเนาเดิม (จงัหวดั)……………..…… ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี…….....หมู่ท่ี…...…ต าบล/แขวง……..……………..
อ าเภอ/เขต………….……...จงัหวดั….………..… รหสัไปรษณีย…์..………….โทรศพัทท่ี์ท างาน………...…….….…
โทรศพัทบ์า้น…….……………………………………..…โทรศพัทมื์อถือ……………………………………..…….... 
        เป็นสมาชิก กบข. ประเภท    สะสม            ไม่สะสม 
        ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
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 5.  ประวติัการศึกษา 
         คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                                   สถาบนั 
…………………………………… ……………………….             .…………………………………………… 
…………………………………… ……………………….             .…………………………………………… 
…………………………………… ……………………….             .…………………………………………… 
 6.  (     )  ไม่เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงานมาก่อน 
      (     )  เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยวธีิการ 

 สอบ/ประเมินตาม  ว 2/40, ว 34/47  ในต าแหน่ง …………………..………………………….....  
เม่ือวนัท่ี……………..เดือน……………………………พ.ศ….……………….. 
    ประเมินผลงานตาม ว 16/38, ว 10/48 ในต าแหน่ง…………….………………………….……… 
เม่ือวนัท่ี……………..เดือน……………………………พ.ศ….……………….. 

7.  ประวติัการรับราชการ   (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั    แสดงเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงข้ึน แต่ละระดบัและการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 
    วนั เดือน ปี              ต าแหน่ง             อตัราเงินเดือน             สังกดั 
…………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 
…………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 
…………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 
…………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 
…………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 
 8.  ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน 
     ปี พ.ศ.             ระยะเวลา                                   หลกัสูตร                                                   สถาบนั 
……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 
……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 
……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 
 9.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งปัจจุบนั 
      (1 )  …………………………………………………………………………...…………………………... 
      (2 )  ………………………………………………………………………………………………………... 
      (3 )  ………………………………………………………………………………………………………... 

 10. หากต าแหน่งท่ีใช้รับโอนขา้พเจา้เป็นต าแหน่งท่ีมีอตัราเงินเดือนต ่ากว่าท่ีขา้พเจา้ไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั  
ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะรับเงินเดือนขั้นท่ีมีอยูข่องต าแหน่งท่ีจะรับโอนไปก่อนจนกวา่จะสั่งพอกอตัราให้ 

 11. กรณีท่ี  ก.พ.  อนุมติัใหรั้บโอนในระดบั  และอตัราเงินเดือนต ่ากวา่ท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม ขา้พเจา้ 
        ประสงคท่ี์จะโอนมารับราชการ     ไม่ประสงคท่ี์จะโอนมารับราชการ 
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 12.  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึนตั้งแต่วนัท่ี………………………. 
        มีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนโอน         ไม่ประสงคจ์ะรอเล่ือนระดบัก่อนโอน 

13.  การโอนคร้ังน้ีขา้พเจา้  (ใหขี้ดเคร่ืองหมาย   /   ใน     ท่ีตอ้งการ) 
      13.1  เงินค่าขนยา้ยส่ิงของส่วนตวั   ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 
      13.2  เงินค่าพาหนะเดินทาง    ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 
      13.3  เงินค่าเบ้ียเล้ียง     ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย  จะเป็นพระคุณ 

                                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

     (ลงช่ือ)……..……………………………..ผูข้อโอน 
                 (……………………………………) 

ค ารับรองของผู้บังคบับัญชา 

  ขา้พเจา้ ……………………………………………..ต าแหน่ง………………………..…………… 
ระดบั…………………..  (ส่วนราชการ) ……………………………………………………………..……………... 
เป็นผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ด  ขอรับรองวา่ ……………………………………………………………..………………. 
เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  มีความสนใจ  และอุตสาหะ 
ในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………. 
                                                                                              (                                                            ) 
                 ผูรั้บรอง 
                                                                                                          ..……../…………/……… 
 

หมายเหตุ 1.  กรณีขอโอนติดตามสามีใหแ้นบส าเนาค าสั่งยา้ยของสามี 
  2.  กรณีขอโอนกลบัภูมิล าเนาเดิม  ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นภูมิล าเนาเดิม 
  3.  กรณีขอโอนเพื่อดูแลบิดา  มารดา  ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา  มารดา 
                                และใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดามีโรคประจ าตวั 
  4.  กรณีขอโอนต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ ใหแ้นบส าเนาใบประกอบวชิาชีพฉบบัแรกท่ีไดรั้บ 
  5.  การขอเบิกเงินตามขอ้ 13.  อยูใ่นดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาทางสังกดัเดิมเป็นผูพ้ิจารณา 
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บันทกึประกอบการขอย้าย / โอน 

  ขา้พเจา้……………………………..………………ต าแหน่ง…………….…………………………... 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………...…………………………………………        
มีความประสงคจ์ะขอยา้ย  /  โอน  ไปรับราชการท่ี  ………………………………...…………………………………... 

       ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………...……………... 
แต่ไม่ประสงค์จะเลือ่นระดับก่อนย้าย / โอน 

       ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………………...……... 

และมีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนโอนไปรับราชการท่ีส่วนราชการใหม่ 

 ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………...……………... 
และมีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนยา้ย  โดยขอไปปฏิบติัราชการก่อน 

 ขา้พเจา้มีความประสงค์จะขอไปปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการใหม่ก่อน เน่ืองจากอยู่ระหว่างประเมินผลงาน
ทางวชิาการ 

 ขา้พเจา้มีความประสงค์จะขอยา้ยไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่โดยขอน าผลประเมินวิชาการที่ส่วน
ราชการเดิมขอประเมินไปเลือ่นระดับทีส่่วนราชการใหม่ 

 

 

                                                                        (ลงช่ือ)…………………………………ผูข้อยา้ย / โอน 
                   วนัท่ี……………………………... 

 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………………เจา้หนา้ท่ีงานการเจา้หนา้ท่ี 

          วนัท่ี……………………………... 
 


