รูปถ่าย
1x1.5 นิ้ว

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่ง.............................................................................................
ส่วนรำชกำร.................................................................................................................
….....................................
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ….....................................................................ชื่อสกุล…..................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…...............................................อายุตัว…..................ปี อายุราชการ….......................ปี
วันเกษียณอายุ…...................................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง…............................................................
ระดับ….......................................................................
ส่วนราชการ….......................................................................................................................................
ตั้งแต่….................................................................อัตราเงินเดือน...................................................บาท
โทรศัพท์….........................................................e-mail…………………………………………………………………
2. การดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง….........................................ระดับชานาญการ (ระดับ 6) ตั้งแต่….............................
ดารงตาแหน่ง….........................................ระดับชานาญการ (ระดับ 7) ตั้งแต่….............................
3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวน…......................................................................เมื่อ….........................................
ถูกลงโทษ….........................................................................เมื่อ….........................................
ไม่มี
4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
ปริญญาตรี….................................................................สาขา….............................................
สถาบัน….................................................................................เมื่อ พ.ศ…..............................
ปริญญาโท….................................................................สาขา….............................................
สถาบัน….................................................................................เมื่อ พ.ศ…..............................
ปริญญาเอก…................................................................สาขา…............................................
สถาบัน….................................................................................เมื่อ พ.ศ…..............................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………………………........................................เลขที…่ ...................
วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ…..........................................
…....................................................................................................................................................
๕. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน
เรื่อง............................................................................................................................. .....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ ให้ระบุเรื่องที่เคยผ่านการประเมิน)
/๖.ข้อเสนอ.........
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๖. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน เรื่อง…………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(เฉพาะกรณีส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ถ้าเป็นกรณีย้าย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและหากได้รบั การพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ
ลงชื่อ….............................................ผู้ขอรับการคัดเลือก
(…............................................)
…......../…......../….......
๗. คารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
…............................................................................................................................ .........................
….................................................................................................................................................
ลงชื่อ….............................................
(…............................................)
…......../…......../….......

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปจั จุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที…่ ....................................ซอย/ตรอก…................................ถนน…................................
แขวง/ตาบล…..........................................เขต/อาเภอ….............................จังหวัด….....................
รหัสไปรษณีย…์ .........................โทรศัพท์บ้าน….............................โทรศัพท์มอื ถือ….....................
โทรสาร….............................................e-mail…………………………………………………………………….

ใบขอโอน
เขียนที่……………………………………
วันที่………เดือน…………………..พ.ศ………….
เรื่ อง ขอโอนมารับราชการ
เรี ยน ……………………………………….
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………วุฒิ..………..……...………………………..
ใบอนุญาต………………………………………วุฒิบตั ร………………………………………………………………..
2. ปัจจุบนั เป็ นข้าราชการ……………………………..……….... ตาแหน่ง……………..……………………..
ฝ่ าย/กลุ่ม/ศูนย์………………………….….กอง…..……………..…………………กรม…………………….…………
โทรศัพท์..………………….....ดารงตาแหน่งนี้เมื่อวันที่………...…เดือน……….….…….……..… .พ.ศ. …………..
อัตราเงินเดือนปัจจุบนั ………….…..…………..บาท
ขณะนี้  อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
 พ้นจากการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
 อยูใ่ นระหว่างการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/หรื อดูงาน หลักสูตร………………………………………………
ตั้งแต่วนั ที่……...เดือน……………………พ.ศ. ………… ถึงวันที่ ………เดือน……………………พ.ศ……………
 ไม่อยูร่ ะหว่างการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/หรื อดูงาน
 อยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน หลักสูตร……..……….……………………………..…………………
ต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน….ปี ตั้งแต่วนั ที่ .… เดือน……...……..พ.ศ. ….…..ถึงวันที่ ……เดือน……………..พ.ศ……..
 ไม่มีขอ้ ผูกพันกับทางราชการ
3. ขอโอนมาดารงตาแหน่ง…………………………………..ระดับ…………..ตาแหน่งเลขที่……………….
ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………………………...
เหตุผลในการขอโอน คือ ……………………………………………………………………………………...
และได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลมาพร้อมนี้ดว้ ยแล้ว จานวน ……………..ฉบับ
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่…….…….เดือน…………………….…………..….พ.ศ……….……..…อายุ………….………….ปี
เลขประจาตัวประชาชน ---- เริ่ มรับราชการเมื่อวันที่………………..…
เดือน…………………....พ.ศ……….…อายุราชการ……..…ปี ……….เดือน (นับถึงเดือน………………..พ.ศ………..)
ภูมิลาเนาเดิม (จังหวัด)……………..…… ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่…….....หมู่ที่…...…ตาบล/แขวง……..……………..
อาเภอ/เขต………….……...จังหวัด….………..… รหัสไปรษณี ย…
์ ..………….โทรศัพท์ที่ทางาน………...…….….…
โทรศัพท์บา้ น…….……………………………………..…โทรศัพท์มือถือ……………………………………..……....
 เป็ นสมาชิก กบข. ประเภท
 สะสม  ไม่สะสม
 ไม่เป็ นสมาชิก กบข.

D1-4/L0246

-25. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
สถาบัน
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
6. ( ) ไม่เคยผ่านการประเมินบุคคลและผลงานมาก่อน
( ) เคยผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน โดยวิธีการ
 สอบ/ประเมินตาม ว 2/40, ว 34/47 ในตาแหน่ง …………………..………………………….....
เมื่อวันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ….………………..
 ประเมินผลงานตาม ว 16/38, ว 10/48 ในตาแหน่ง…………….………………………….………
เมื่อวันที่……………..เดือน……………………………พ.ศ….………………..
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่ มรับราชการจนถึงปัจจุบนั แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น แต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
8. ประวัติการฝึ กอบรมและดูงาน
ปี พ.ศ.
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
9. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งปัจจุบนั
(1 ) …………………………………………………………………………...…………………………...
(2 ) ………………………………………………………………………………………………………...
(3 ) ………………………………………………………………………………………………………...
10. หากตาแหน่ งที่ใช้รับโอนข้าพเจ้าเป็ นตาแหน่ งที่มีอตั ราเงินเดือนต่ากว่าที่ขา้ พเจ้าได้รับอยู่ในปั จจุบนั
ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเงินเดือนขั้นที่มีอยูข่ องตาแหน่งที่จะรับโอนไปก่อนจนกว่าจะสัง่ พอกอัตราให้
11. กรณี ที่ ก.พ. อนุมตั ิให้รับโอนในระดับ และอัตราเงินเดือนต่ากว่าที่ได้รับอยูเ่ ดิม ข้าพเจ้า
 ประสงค์ที่จะโอนมารับราชการ
 ไม่ประสงค์ที่จะโอนมารับราชการ
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-312. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้นตั้งแต่วนั ที่……………………….
 มีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอน  ไม่ประสงค์จะรอเลื่อนระดับก่อนโอน
13. การโอนครั้งนี้ขา้ พเจ้า (ให้ขีดเครื่ องหมาย / ใน  ที่ตอ้ งการ)
13.1 เงินค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  ขอเบิก  ไม่ขอเบิก
13.2 เงินค่าพาหนะเดินทาง
 ขอเบิก  ไม่ขอเบิก
13.3 เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
 ขอเบิก  ไม่ขอเบิก
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็ นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)……..……………………………..ผูข้ อโอน
(……………………………………)

คำรับรองของผู้บงั คับบัญชำ
ข้าพเจ้า ……………………………………………..ตาแหน่ง………………………..……………
ระดับ………………….. (ส่วนราชการ) ……………………………………………………………..……………...
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาใกล้ชิด ขอรับรองว่า ……………………………………………………………..……………….
เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่บกพร่ องทางศีลธรรม เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีความสนใจ และอุตสาหะ
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี

(ลงชื่อ)………………………………………….
(
)
ผูร้ ับรอง
..……../…………/………
หมำยเหตุ

1. กรณี ขอโอนติดตามสามีให้แนบสาเนาคาสัง่ ย้ายของสามี
2. กรณี ขอโอนกลับภูมิลาเนาเดิม ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านภูมิลาเนาเดิม
3. กรณี ขอโอนเพื่อดูแลบิดา มารดา ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
และใบรับรองแพทย์ ในกรณี ที่บิดาหรื อมารดามีโรคประจาตัว
4. กรณี ขอโอนตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้แนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพฉบับแรกที่ได้รับ
5. การขอเบิกเงินตามข้อ 13. อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาทางสังกัดเดิมเป็ นผูพ้ ิจารณา
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-4บันทึกประกอบกำรขอย้ำย / โอน
ข้าพเจ้า……………………………..………………ตาแหน่ง…………….…………………………...
ส่วนราชการ…………………………………………………………………...…………………………………………
มีความประสงค์จะขอย้าย / โอน ไปรับราชการที่ ………………………………...…………………………………...




ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………...……………...
แต่ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้ำย / โอน
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...……...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่





ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………...……………...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอไปปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการใหม่ก่อน เนื่ องจากอยู่ระหว่างประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
ข้าพเจ้ามีค วามประสงค์จ ะขอย้ายไปรั บราชการที่ส่ว นราชการใหม่ โ ดยขอนำผลประเมิน วิชำกำรที่ส่วน
รำชกำรเดิมขอประเมินไปเลื่อนระดับที่ส่วนรำชกำรใหม่

(ลงชื่อ)…………………………………ผูข้ อย้าย / โอน
วันที่……………………………...

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