
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558) 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบ 
การบรรจุครู เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ 
  1. การดําเนินการรับโอนต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้พิจารณาการขอโอนจากผู้ท่ีมีวุฒิ 
และวิชาเอกตรงตามความจําเป็นและประโยชน์ท่ีสถานศึกษาจะได้รับเป็นสําคัญ 

2. การรับโอนต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีจะรับโอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ัน 
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี  
  3. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  3.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  3.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
  3.3 มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.5 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน 
  3.6 ปัจจุบันต้องดํารงตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ชั้นยศไม่ตํ่ากว่าสัญญาบัตร
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร   
  3.7 มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน 
ท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
และมีภาระงานการสอนข้ันตํ่าตามท่ีส่วนราชการท่ีรับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.  
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  3.8 ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าข้ันตํ่าในอันดับของตําแหน่งท่ีรับโอน  
 3.9 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.10 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิด 
ท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 3.11 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
 4. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 
  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันด้วย 
 5. ตําแหน่งท่ีจะใช้รับโอนต้องเป็นตําแหน่งสายงานการสอนท่ีว่าง มีอัตราเงินเดือน และมิใช่
เป็นตําแหน่งท่ีรอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหน่งท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหน่งท่ีสงวนไว้ เช่น ตําแหน่งท่ีจะใช้บรรจุนักเรียนทุน 
หรือบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 6. สถานศึกษาท่ีจะรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ังต้องมีจํานวนตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากําลังท่ี ก.ค.ศ. กําหนด   
  7. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัครเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครู ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีตรงตามความจําเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
ในสังกัด    
  ท้ังน้ี การดําเนินการรับโอนให้ดําเนินการได้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือในส่วนราชการเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว  
  8. ผู้ขอโอนต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ดังน้ี 

8.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และความรู้ อ่ืน 
ตามความเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียน 

8.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียนและ
สอบภาคปฏิบัติ 

/8.3 ประเมิน... 
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8.3 ประเมินความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู 
ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์  

ท้ังน้ี ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้ดําเนินการ
กําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนการประเมิน และให้ดําเนินการ
ประเมินโดยเคร่งครัดเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะรับโอน
มาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู  
 9. ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนตามข้อ 8.1 – 8.3 แต่ละข้อไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 10. ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และ 
เรียกตัวมาบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน โดยให้เรียงลําดับท่ีตามคะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ 
จากมากไปหาน้อย 
 ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ผ่านการประเมินได้คะแนนรวมท้ัง 3 ข้อ เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.2 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.2 เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนข้อ 8.1 มากกว่า 
เป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนข้อ 8.1 เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีย่ืนสมัครขอโอนก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลําดับ 
ท่ีดีกว่า 

11. ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนจะต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีรับโอน ภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่วันท่ีออกคําสั่งรับโอน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้ 

12. การบรรจุและแต่งต้ัง การให้ได้รับเงินเดือนและการให้มีวิทยฐานะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเปรียบเทียบตําแหน่งและวิทยฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนกับตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ท้ังน้ี ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีได้รับการแต่งต้ังในอัตราเท่าเดิม ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินเดือนเดิม ให้ได้รับในอัตราเงินเดือนท่ีใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมและไม่สูงกว่า
ข้ันสูงของอันดับน้ัน  
 13. ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู้ท่ีได้รับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง ภายในระยะเวลา 
6 เดือน นับแต่วันท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังน้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม 

วิธีการ 
 1. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เพ่ือพิจารณาให้มีการรับโอน รวมท้ังกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
แบบประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 

/2. ให้ อ.ก.ค.ศ.... 
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 2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศรับโอน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกท่ีจะรับโอน ตําแหน่งว่างท่ีจะใช้รับโอน คุณสมบัติของผู้ขอโอน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน รวมท้ังข้อความอ่ืนท่ีผู้ขอโอนควรทราบ และดําเนินการดังน้ี 
 2.1 ปิดประกาศรับโอนไว้ในท่ีเปิดเผย 
 2.2 ส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางอินเทอร์เน็ต ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเห็นสมควร 
 2.3 ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และทางสื่อต่างๆ 
 3. การสมัครรับโอน ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้กําหนด
วัน และเวลาในการรับโอน ซ่ึงต้องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ โดยกําหนดให้ 
ผู้ขอโอนย่ืนสมัครด้วยตนเอง ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือส่วนราชการ ดังน้ี 
  3.1 สําเนาเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได้แก่ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษาและแสดงผล
การศึกษา  
  3.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  3.3 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่วันท่ี
เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  3.4 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้ มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  3.5 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์เก่ียวกับการสอน 
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสอน ได้แก่ สัญญาจ้างการเป็นครู ใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) และคําสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลของสถานศึกษา โดยต้องมีแผนการจัด  
การเรียนรู้ ท่ีใช้สอนหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์การสอน 
(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.7) โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาท่ีสอน 
  3.๖ เอกสารหลักฐานหรือผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู เช่น ผลงานดีเด่น ผลงานทางวิชาการ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
เป็นต้น 
 3.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ
การสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 
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 4. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
เอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี 
 5. ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ต้ังคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน
จากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม 
 6. ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อ 8 เม่ือคณะกรรมการ
ประเมินแล้ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการประเมินแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี 
 6.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล้วแต่กรณี ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยเปิดเผยเท่าจํานวนตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับโอน และให้เรียกตัวมาบรรจุ 
และแต่งต้ังจากผู้ผ่านการประเมินตามลําดับท่ีท่ีผ่านการประเมิน 
  กรณีท่ีไม่สามารถบรรจุและแต่งต้ังได้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่าง ให้คงตําแหน่งท่ีว่าง
ดังกล่าวไว้ โดยมิให้นํามาใช้เพ่ือการรับโอนในคราวน้ันอีก 
 6.2 ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ ทําความตกลงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนท่ีมารายงานตัว และสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ
การถูกดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูก
ดําเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย และข้อมูลอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณารับโอนของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 

เม่ือได้รับความยินยอมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนแล้ว 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา  

7. เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาและมีมติอนุมัติแล้ว 
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง และจัดส่งสําเนาคําสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียด
การรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี  
  7.1 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีรับโอน ณ วันท่ีรับโอน โดยแสดงจํานวนนักเรียน
นักศึกษา ห้องเรียน และตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง 
ท่ีแสดงคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก รวมท้ังกรอบอัตรากําลังสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
  7.2 สําเนาเอกสารหลักฐานตามวิธีการข้อ 3.๑ – 3.๗  
 7.3 สําเนารายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
แล้วแต่กรณี เฉพาะวาระท่ีพิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอน 
 กรณีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการใดมีความพร้อมในการนําระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 
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ให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และให้สําเนาคําสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 7.1 - 7.3 เข้าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ทันที
โดยให้จัดส่งเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 
7 วัน นับแต่วันท่ีออกคําสั่ง   

8. ให้ดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ีโดยเคร่งครัด หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หรือมีการดําเนินการท่ีมิชอบใดๆ 
ให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งน้ัน แล้วแต่กรณี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

9. กรณีท่ีต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ราชการ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา  


