
 
แบบขอโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืน  

มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 

เขียนท่ี                          

วันท่ี       เดือน           พ.ศ.         

เรื่อง  ขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู   

เรียน  (หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี) *  

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                   อายุ                  ปี 
เกิดวันท่ี       เดือน                พ.ศ.              เลขประจําตัวประชาชน                                         
ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน                           ตําแหน่ง    
ระดับ/วิทยฐานะ                             รับเงินเดือนระดับ/อันดับ           อัตรา/ข้ัน                 บาท 
สังกัดกอง/สํานัก                                             สว่นราชการ  
กระทรวง                                    ต้ังอยู่ท่ี                            หมู่ท่ี        ถนน                          
ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                   จังหวัด                รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์                  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                 โทรสาร              e-mail   

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี         หมู่ท่ี     ถนน                        ตําบล/แขวง                              
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์             โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี                            โทรสาร                     e-mail                           
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ                                                                           ง                  

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเข้ารับราชการเม่ือวันท่ี      เดือน               พ.ศ.            เป็นข้าราชการ                         
ตําแหน่ง                               ระดับ/ชั้น                       สังกัด   
ส่วนราชการ                                        กระทรวง  
 3. วินัยและการรักษาวินัย 

�  3.1 ไม่อยู่ระหว่างถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  หรือไม่เคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

�  3.2 ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดท่ีได้ 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

� 3.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีล้มละลาย 
�  3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ.......................................................................................... 
�  3.5 เคย/อยู่ระหว่าง (ระบุกรณีตามข้อ 3.1 - 3.3)........................................................ 

4. เหตุผลการขอโอน   
       
      
      

 
รูปถ่าย 1 น้ิว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (3) 
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 5. ประวัติการศึกษา (ให้ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 

ท่ี คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
1. ................................... .......................................................... ........................................................... 
2. ................................... .......................................................... ........................................................... 
3. ................................... .......................................................... ........................................................... 
4. ................................... .......................................................... ........................................................... 
5. ................................... .......................................................... ........................................................... 

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตําแหน่ง/เปลี่ยนหน่วยงาน) 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ตําแหน่ง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
2. ............................... .......................................... ....................................... .............................. 
3. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
4. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 
5. ............................... .......................................... ....................................... ............................... 

 7. ประวัติการปฏิบัติการสอน  
 

ท่ี ระยะเวลาท่ีสอน 
รวมเป็น

เวลา 
สถานศึกษาท่ีสอน ระดับชั้น/วิชาท่ีสอน 

จํานวนคาบ/
สัปดาห์ 

1. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
2. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
3. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
4. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 
5. ............................... ................ ....................................... .................................... ............................ 

 รวมระยะเวลา
ปฏิบัติการสอนท้ังสิ้น 

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

  
 8. ผลการปฏิบัติงานและผลงานอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู (ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

8.1  ผลการปฏิบัติงาน   
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 8.2  ผลงานดีเด่น  จํานวน         เรื่อง ดังน้ี  
  
  
  

8.3  ผลงานทางวิชาการ จํานวน          เรื่อง ดังน้ี  
  
  
  
 8.4  ความสามารถพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
  
  
  

 9. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีส่งเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผู้รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีดังน้ี 
 � 9.1  สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษา 
  � 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  � 9.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ียังไม่หมดอายุ 
  � 9.4 สําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ต้ังแต่  

                                วันท่ีเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน 
  � 9.5 หนังสือยินยอมให้โอนของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังของส่วนราชการหรือ 
                             หน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงระบุวัน เดือน ปีท่ีให้โอน 
  � 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการปฏิบัติงาน 
  � 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์เก่ียวกับการสอนหลังจากได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตอ่ืนท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติการสอน 
  � 9.8  สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานดีเด่น 
  � 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานทางวิชาการ 
  � 9.10 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
  � 9.๑1 สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล   
   ใบสําคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและย่ืนขอโอนไว้น้ีถูกต้อง 
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                               (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                                     (..........................................................) 
                                               ตําแหน่ง ..................................................... 
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 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับต้น) ** 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

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

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับส่วนราชการ) *** 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

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

หมายเหตุ * 1.     แบบขอโอนให้ย่ืนต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา แล้วแต่กรณี 

** 2.    ให้รับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ขอโอนระบุและย่ืนขอโอนถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริ งทุกประการ พร้ อมท้ั งรับรองความประพฤติ  ความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของผู้ขอโอนด้วย โดยผู้รับรอง 
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ตํ่ากว่าผู้อํานวยการกองหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 

*** 3.  ให้ระบุความเห็นว่า ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้โอน พร้อมเหตุผล       


