


 

ใบขอย้าย 
 

                                        เขียนที่……………………………………… 

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

เรื่อง ขอย้ายไปรับราชการในต าแหน่งใหม่ 

เรียน ………………………………………………….  

1. ข้าพเจ้า………………………………………….………………วุฒิ……………………………………………………. 
ใบอนุญาต ………………………………………..…………………  วุฒิบัตร……………………..………………………………………………… 

  2.  ปัจจุบันข้าพเจ้าด ารงต าแหน่ง ………………………………………………………….ระดับ……………...… 
ต าแหน่งเลขที่………………..………  ส่วนราชการ...…………………………….…………………………………………………….………… 
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ………… เดือน ………………..…….. พ.ศ. ……….…… อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ……………..…….บาท    
ปฏิบัติราชการจริงที่…………………………………………………………………..………………………….……………………………………... 
ตั้งแต่วันที่ …………..…เดือน ………………….…………  พ.ศ.  ………….…… 
ขณะนี้    อยู่ในระหว่างการลาศึกษา / ฝึกอบรม / หรือดูงาน หลักสูตร    
           ตั้งแต่วันที่ ……. เดือน……..……….. พ.ศ. …….  ถึงวันที ่…….  เดือน………..…..….. พ.ศ. …….. 
                       ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน 

  อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลักสูตร……………………………..…………..………………………… 
ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน …………… ปี  ตั้งแต่วันที่ …..……  เดือน…………..……..  พ.ศ. ……….      
ถึงวันที่ ………  เดือน…………………....  พ.ศ. ……   

  ไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ 

  3.  ขอย้ายไปรับราชการในต าแหน่ง …………………….………………………..  ระดับ……….……………….. 
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
เหตุผลในการขอย้าย ………………………………………...…………………………………………………………………….…………………  
และได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลพร้อมนี้แล้วจ านวน ……………..  ฉบับ 

4.  หากปรากฏว่า  ต าแหน่งที่จะขอย้ายเป็นระดับที่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ข้าพเจ้าด ารง
ต าแหน่งอยู่ข้าพเจ้า      
    ยินยอมลดระดับ    ไม่ยินยอมลดระดับ 

5.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นตั้งแต่  
วันที่………………เดือน……………..………พ.ศ. ………….….. 

  ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย 
  มีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย  โดยขอไปปฏิบัติราชการก่อน 
  อยู่ในระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอไปปฏิบัติราชการก่อน 
  มีความประสงค์ขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่  โดยขอน าผลประเมินวิชาการ 

          ที่ส่วนราชการเดิมไปขอประเมินเพ่ือเลื่อนระดับที่ส่วนราชการใหม่ 
 

…/6. 
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  6.  ในการขอย้ายครั้งนี้หากทางราชการอนุญาตให้ย้ายได้  ข้าพเจ้า  
(ให้ขีดเครื่องหมาย   ใน  ที่ต้องการ) 
  6.1  เงินค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว    ขอเบิก    ไม่ขอเบิก  
  6.2  เงินค่าพาหนะเดินทาง    ขอเบิก    ไม่ขอเบิก  
  6.3  เงินค่าเบี้ยเลี้ยง        ขอเบิก    ไม่ขอเบิก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย  จะเป็นพระคุณ   

             ขอแสดงความนับถือ  

                                                        (ลงชื่อ)………………………………….……… ผูข้อย้าย 
                 (…………………………………………..) 
 

ค ารับรองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ 

  ตามท่ี  (นาย , นาง , นางสาว)  ……………………………………………….………………………………………….
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………..มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งทางจังหวัด………………………………………………….……. นั้น  ได้พิจารณา  
            ให้เบิกตามรายการที่ระบุใน  6 
    ให้เบิกเฉพาะรายการที่ ……………. 
    ไม่ให้เบิกทุกรายการที่ระบุใน 6 

                                                                           (ลงชื่อ)………………………………….………… 
                                   (……………………………..……………..) 
                                                                                   ………../…………………./…………. 
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บันทึกประกอบการขอยา้ย 

  ข้าพเจ้า…………………………………..……………ต าแหน่ง…………………………………………………………... 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  
มีความประสงค์จะขอย้าย /โอนไปรับราชการที่ …………………………………..……………………….………………………………... 

    ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตั้งแต่วันที่………………………….……... 
แต่ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย / โอน 

    ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตั้งแต่วันที่…………………..…..………... 

          และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่ 

     ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  ตั้งแต่วันที่……………….……..………... 
          และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย  โดยขอไปปฏิบัติราชการก่อน 

      ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ก่อน  เนื่องจากอยู่ระหว่าง ประเมินผลงาน  
           ทางวิชาการ 

     ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่  โดยขอน าผลประเมินวิชาการที่ส่วนราชการ
เดิมขอประเมินไปเลื่อนระดับที่ส่วนราชการใหม่ 

 

 

                                                                        (ลงชื่อ)………………………………….……ผู้ขอย้าย  
        (………………………….…………...) 

                             วันที่……………………….……………... 

 

                                                                       (ลงชื่อ)………………………..…………เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ 
  (………………………….…………...) 

                       วันที่……………………….……………... 
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หมายเหตุ  1.  กรณีขอย้ายติดตามคู่สมรส ให้แนบส าเนาค าสั่งย้ายหรือหลักฐานการย้ายของคู่สมรส 
    2.  กรณีขอย้ายกลับภูมิล าเนา  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านภูมิล าเนาเดิม 
    3.  กรณีขอย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา และกรณีที่บิดา  มารดา      

                   อายุต่ ากว่า  65  ปี และมีโรคประจ าตวัที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชดิ ให้แนบใบรับรองจากแพทย์ด้วย 
   4.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป  ผู้อ านวยการกอง  หรือ  

                    หัวหน้าหน่วยราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้เป็นผู้ให้ค ารับรอง       
                    เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับ  ต าแหน่งใหม่  แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 

 

 

 

ของ 

.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

ต าแหน่ง.................................. (ด้าน....................................) 

ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

ประเมินบุคคลเพื่อย้าย/ โอน ไปแต่งต้ังให้ด ารง 

ต าแหน่ง......................................... (ด้าน....................................) 
ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ................................................. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ชื่อผู้ขอประเมิน ............................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน ............................................ระดับ...............................(ด้าน .......................................(ถ้ามี)) 
ต าแหน่งเลขท่ี ....................................สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน .......................................................................... 
กอง/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ............................................................. 

๓. ต าแหน่งที่ขอประเมิน ....................................ระดับ..............................(ด้าน.........................................(ถ้ามี)) 
ต าแหน่งเลขท่ี ....................................สังกัด ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน .......................................................................... 
กอง/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ .......................................................... กรม ............................................................. 

๔. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. ๗)  
เกิดวันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...........................  อายุ ................................................ 
อายุราชการ .............ป ี.................... เดือน       ปีเกษียณ ............................................................................. 

๕. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                        ปีที่ส าเร็จการศึกษา                             สถาบัน 

        (ชื่อปริญญา)                   
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ชื่อใบอนุญาตและเลขที่ใบอนุญาต ........................................................) 
วันออกใบอนุญาต ...........................................................วันหมดอายุ ......................................................... 

๗. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

วนั เดือน ปี                           ต าแหน่ง                                                สังกัด 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
   ........................         ...........................................................              .................................................... 
8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
......................... 
......................... 

......................... 

......................... 
......................... 
......................... 

......................... 

......................... 
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น  
เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)  
    ............................................................................................................................. ...................... 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) .......................................................... (ผู้ขอประเมิน) 
(.........................................................) 

  (วันที่) ............/.................../...................... 
หมายเหตุ  ข้อ ๑ – 9 ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 



 
 

 
 

แบบขอประเมินผลงาน 
 

 

 

 

 

ของ 

.........................(ชื่อ-สกุล)........................ 

ต าแหน่ง.................................. (ด้าน....................................) 

ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลงานเพื่อย้าย/ โอน ไปแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่ง......................................... (ด้าน....................................) 
ต าแหน่งเลขที่..............ส่วนราชการ..................................................... 

 
 
 
 



  

 
 

1. แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน  

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง 

๑.  ชื่อ - สกุล..................................................................     ต าแหน่ง................................................................... 

สังกัด.........................................................................     เงินเดือน.................................................................. 

2.  วุฒิการศึกษา.............................................................     สาขา........................................................................ 

3.  ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ/ ช านาญการพิเศษ เมื่อ.......................................................... .......................      

 
ส่วนที่ 2   ผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะย้าย/ โอน 
1.  เรื่อง         
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................. ........................................................... ................................ 
2.  ระยะเวลาด าเนินการ         
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
3.  สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินงาน และเป้าหมายของงาน         
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ........................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ........................................... 

4.  ความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................... .........................................................................................  
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ........................................... 

5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
     ........................................................................................................................................................... ............. 
     ................................................................................................................ ........................................................ 
     ............................................................................................................................. ........................................... 

6.  การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ        
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ........................................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ........................................... 
7.  ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ........................................................................... .............................................................................................  
8.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
     ........................................................................................................................... ............................................. 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................................................ ............ 



 

 
 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
     .................................................................................. ......................................................................................  
     ............................................................................................................................. ........................................... 
10.  ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 
       1) ...................................................................สัดสว่นของผลงาน........................................... ................. 
       2) ...................................................................สัดสว่นของผลงาน............................................................   
       3) ...................................................................สัดสว่นของผลงาน........................................... ................. 

       ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
      

(ลงชื่อ) ................................................................ 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันที่) ............/......................../...................... 
                                                                                   ผู้ขอประเมิน 
       ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

 

รายช่ือผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 
  
  
  

 

       ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงชื่อ) ................................................................ 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

    (วันที่) ............/......................../...................... 
                                                                              ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล 

 

                                                          (ลงชื่อ) ................................................................ 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันที่) ............/......................../...................... 
                                                                              ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 
 
 
หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผู้บังคบับัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีก ากับดูแล และผูบ้ังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 
อีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีทีผู่้บงัคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหนึ่งระดับได้ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับต าแหน่งท่ีขอประเมิน 

ของ นาย/นาง/นางสาว............................................................ต าแหน่ง................... .......ต าแหน่งเลขท่ี.......................... 

ส่วนราชการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)...................................................................................................................................... 

ประเมินเพื่อด ารงต าแหน่ง..................................................ต าแหน่งเลขท่ี................... .......ส่วนราชการ.................................................... ...... 

ช่ือ- สกุล/ต าแหน่งปัจจบุัน/วุฒ ิ

 

 

 

ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง 

ที่ขอเกื้อกูล 

ต าแหน่ง/ลักษณะงานท่ี 

ปฏิบัติในต าแหน่งท่ีขอเกื้อกูล 

ระยะเวลา 

ที่ขอเกื้อกูล 

จ านวน 

ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วนท่ี 

ผู้ขอเกื้อกูลได้

ปฏิบัติงาน 

% 

ต าแหน่ง/ลักษณะงานของต าแหนง่ที่ขอ

ประเมิน 

ผู้รับรอง 

(เซ็นทุกหน้า) 

 เป็นช่วงระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่งท่ี 

ขอเกื้อกูลทั้งหมด 

 

เป็นการด ารงต าแหน่งที่ขอ

เกื้อกูลแยกเป็นแต่ละระดับ 

 

ต าแหน่งท่ี 1..ระดับ.... 

มีลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

.................................... 

 

ต าแหน่งท่ี 2..ระดับ.... 

................................ ฯลฯ 

เป็นระยะเวลา 

เฉพาะที่ด ารง 

ต าแหน่ง 

แต่ละระดบั

...................... 

* รวม

ระยะเวลาของ

แต่ละต าแหน่ง

แล้วจะต้องมี

ยอดรวมเท่ากับ    

ช่องที่ 2 

ผู้ที่ร่วม 

ปฏิบัติงาน 

ของแต่ละงาน 

 เป็นลักษณะงานท่ีไปด ารงต าแหนง่ใหม่  

โดยแยกเป็นแตล่ะระดับให้ตรง 

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

ก าหนดต าแหน่ง 

(...........................) 

ผู้ขอประเมิน 

วัน/เดือน/พ.ศ. 

(...........................) 

ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล

การปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/พ.ศ. 

(...........................) 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 1 ระดับ 

วัน/เดือนพ.ศ. 

 


