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ใบขอโอน 

เขียนที่…………………………………… 

วันที…่……เดือน…………………..พ.ศ…………. 

เรื่อง   ขอโอนมารับราชการ 

เรียน   …………………………………………….…………. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………วุฒิ..………..…….…...………….………………….. 

ใบอนุญาต………………………………………วุฒิบัตร……………………………………………..…………………………………………………………….. 

 2.  ปัจจุบันเป็นข้าราชการ……………….………………..……….... ต าแหน่ง………………...……………………..   ฝา่ย/กลุ่ม/

ศูนย์……………………..………….….กอง…..……………..…………………กรม………………..………….………… โทรศัพท.์.………………….....

ด ารงต าแหน่งนีเ้มื่อวันที่………...…เดือน……….….…….……..…  .พ.ศ. ………….. อัตราเงินเดอืนปัจจุบัน…………..……..บาท   

ขณะนี้   อยู่ในระหวา่งทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    พ้นจากการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

  อยู่ในระหวา่งการลาศกึษา/ฝกึอบรม/หรอืดูงาน  หลักสูตร…………………………………….…………………………   

ตั้งแตว่ันที่……...เดือน……………………พ.ศ. ………… ถึงวันที่….……เดือน…………….………พ.ศ…………… 

  ไม่อยู่ระหว่างการลาศกึษา/ฝกึอบรม/หรอืดูงาน 

  อยู่ในระหวา่งปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลักสูตร……..……….………….……………………..……………………………………… 

ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน……..ปี ต้ังแตว่ันที่….…เดือน……....……..พ.ศ.…….…..ถึงวันที่………เดือน………….…..พ.ศ…..…..….. 

  ไม่มขี้อผูกพันกับทางราชการ 

3.  ขอโอนมาด ารงต าแหน่ง………………………….………..ระดับ………….…………..………..ต าแหน่งเลขที่……………..…. 

ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 เหตุผลในการขอโอน  คือ  …………………………………………………………………………………………………………….…………... 

และได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลมาพร้อมนี้ดว้ยแล้ว  จ านวน ……………..ฉบับ 

 4.  ประวัติส่วนตัว 

      เกิดวันที…่….…….เดือน…………………….…………..….พ.ศ……….……..…อาย…ุ……….………….ปี  เลขประจ าตัว

ประชาชน  ----  เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่……………..… เดือน…………………....

พ.ศ……….…อายุราชการ……..…ปี……….เดือน (นับถึงเดือน………………..พ.ศ………..)  ภูมลิ าเนาเดิม 

(จังหวัด)……………..…… ที่อยู่ปจัจุบัน  บ้านเลขที่…….....หมูท่ี…่...…ต าบล/แขวง……..……………..อ าเภอ/เขต………….……...

จังหวัด….………..… รหัสไปรษณีย์…..………….โทรศัพท์ที่ท างาน………...…….….…โทรศัพท์บ้าน…….……………………………..…

โทรศัพท์มอืถือ……………………………………..…….... 

        เป็นสมาชิก กบข. ประเภท    สะสม            ไม่สะสม 

        ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
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 5.  ประวัติการศึกษา 

         คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก    ปีที่ส าเร็จการศกึษา                     สถาบัน 

        ……………………………………      ……………………….             .…………………………………………… 

        ……………………………………      ……………………….             .…………………………………………… 

        ……………………………………      ……………………….             .…………………………………………… 

 6.  (     )  ไม่เคยผา่นการประเมนิบุคคลและผลงานมาก่อน 

      (     )  เคยผา่นการประเมนิบุคคลและผลงาน  โดยวิธีการ 

 สอบ/ประเมินตาม  ว 2/40, ว 34/47  ในต าแหน่ง …………………..………………………….....  

เมื่อวันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ….……………….. 

    ประเมินผลงานตาม ว 16/38, ว 10/48 ในต าแหน่ง…………….………………………….……… เมื่อ

วันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ….……………….. 

7.  ประวัติการรับราชการ   (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน    แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งในระดับสูงขึน้ แตล่ะระดับและการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ) 

    วัน เดือน ปี  ต าแหน่ง         อัตราเงินเดอืน          สังกัด 

     …………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 

     …………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 

     …………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 

     …………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 

     …………………      ………………………..……..      ………………………..    …………………..……………… 

 8.  ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

       ปี พ.ศ.      ระยะเวลา                   หลักสูตร                          สถาบัน 

      ……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 

      ……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 

      ……………     ……………….     ………………………………………………..     …..……………………………... 

 9.  หนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่งปัจจุบัน 

      (1 )  …………………………………………………………………………...…………………………... 

      (2 )  ………………………………………………………………………………………………………... 

      (3 )  ………………………………………………………………………………………………………... 

 10. หากต าแหน่งที่ใชร้ับโอนข้าพเจ้าเป็นต าแหน่งที่มอีัตราเงินเดอืนต่ ากว่าที่ขา้พเจ้าได้รับอยู่ในปัจจุบัน   

ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเงนิเดือนขัน้ที่มีอยู่ของต าแหน่งที่จะรับโอนไปก่อนจนกว่าจะสั่งพอกอัตราให้  

 11. กรณีที่  ก.พ.  อนุมัตใิห้รับโอนในระดับ  และอัตราเงินเดอืนต่ ากว่าที่ได้รับอยู่เดิม ข้าพเจ้า 

        ประสงค์ที่จะโอนมารับราชการ     ไม่ประสงค์ที่จะโอนมารับราชการ 
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 12.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นตัง้แต่วันที่………………..…………. 

        มีความประสงคจ์ะเลื่อนระดับก่อนโอน         ไม่ประสงค์จะรอเลื่อนระดับก่อนโอน 

13.  การโอนครั้งนี้ขา้พเจ้า  (ให้ขีดเครื่องหมาย   /   ใน     ที่ตอ้งการ) 

      13.1  เงินคา่ขนย้ายสิ่งของสว่นตัว   ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 

      13.2  เงินคา่พาหนะเดินทาง    ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 

      13.3  เงินคา่เบีย้เลีย้ง     ขอเบิก   ไม่ขอเบิก 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จะเป็นพระคุณ 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

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

                 (……………………………………) 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้า …………………………………………………..ต าแหน่ง…………………………………………………..…………… 

ระดับ……………………………………. (ส่วนราชการ) ………………………………………………………………………………..……………... 

เป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด  ขอรับรองว่า …………………………………….…………………………………………………..………………. 

เป็นผู้มคีวามประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผูม้ีความรู ้ ความสามารถ  มคีวามสนใจ   

และอุตสาหะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 

 

        (ลงช่ือ)…………………………………………. 

                                                                        (                                   ) 

                 ผูร้ับรอง 

                                                                                                          ..……../…………/……… 
 

หมายเหตุ 1.  กรณีขอโอนติดตามสามีใหแ้นบส าเนาค าสั่งย้ายของสามี 

  2.  กรณีขอโอนกลับภูมลิ าเนาเดิม  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านภูมิล าเนาเดิม 

  3.  กรณีขอโอนเพื่อดูแลบิดา  มารดา  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา 

                                และใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่บิดาหรอืมารดามีโรคประจ าตัว 

  4.  กรณีขอโอนต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้แนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพฉบับแรกที่ได้รับ 

  5.  การขอเบิกเงินตามข้อ 13.  อยู่ในดุลพินจิของผูบ้ังคับบัญชาทางสังกัดเดิมเป็นผู้พิจารณา 
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บันทึกประกอบการขอย้าย / โอน 

  ข้าพเจ้า………………………….………..………………ต าแหน่ง……….…………………………….…………………………... 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………….……………………...…………………………………………        

มีความประสงคจ์ะขอย้าย  /  โอน  ไปรับราชการที่  …………………………………………………....…………………………………... 

       ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตัง้แต่วันที่…………...……………... 

แต่ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย / โอน 

       ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตัง้แต่วันที่…………………...……... 

และมีความประสงคจ์ะเลื่อนระดับก่อนโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่ 

 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตัง้แต่วันที่…………...……………... 

และมีความประสงคจ์ะเลื่อนระดับก่อนย้าย  โดยขอไปปฏิบัติราชการก่อน 

 ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมนิผล

งานทางวชิาการ 

 ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่ โดยขอน าผลประเมิ นวิชาการท่ี

ส่วนราชการเดิมขอประเมินไปเลื่อนระดับที่ส่วนราชการใหม่ 

 

 

                                                                    (ลงช่ือ)…………………………………ผูข้อย้าย / โอน 

                         วันที…่…………………………... 

 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………………เจ้าหนา้ที่งานการเจา้หนา้ที ่

                     วันที…่…………………………... 

 


