












             

                    

 

 
แบบคำรองขอเปล่ียนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศกึษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวัดนราธิวาส 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เรียน  ประธานกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนราธิวาส 

           ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ)           อาย ุ            ป 
เกิดวันท่ี   เดือน   พ.ศ.  เลขประจำตัวประชาชน      
ปจจุบันเปนขาราชการ      ตำแหนง        
ระดับ/วิทยฐานะ     รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น   อัตรา/ข้ัน         บาท 
สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สำนัก      กรม      
กระทรวง     ตั้งอยูท่ี   หมูท่ี  ถนน      
ตำบล/แขวง     อำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท    โทรศัพทเคลื่อนท่ี    โทรสาร   e-mail.    
 ปจจุบันอยูบานเลขท่ี  หมูท่ี  ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย  โทรศัพทบาน     
โทรศัพทเคลื่อนท่ี    โทรสาร   e-mail.        
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหนง       
กลุม      สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ      

 ขาพเจาขอเรียนวา 
 1. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ   เม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   
ตำแหนง     ระดับ/ข้ัน   สังกัด       
สวนราชการ      กระทรวง         

 3. วินัย/คดีความ 
 (       ) เคยถูกลงโทษทางวินัย   ( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    
 (       ) อยูในระหวางถูกดำเนินการทางวินัย  ( ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินการทางวนิัย 
 (       ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา  ( ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีอาญา 
 (       ) อยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลาย  ( ) ไมอยูในระหวางถูกดำเนินดำเนินคดีลมละลาย 
 
 
 
 

/4. เหตุผลการขอ... 
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 4. เหตุผลการขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

 
ติดรูปถาย 

1 น้ิว 
ถายไมเกิน 
6 เดอืน 

  



               
                
 5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
 

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

ฯลฯ 
.............................................................. ................................................................. 

 
 6. ประวัติการรับราชการ (ระบเุฉพาะท่ีมีการเปลี่ยนตำแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน) 
 
ท่ี วัน/เดือน/ป ตำแหนง/ระดับ สังกัด หมายเหตุ 
1  .............................   ........................................................... ............................................................ ...................................................... 
2  .............................   ........................................................... ............................................................ ...................................................... 
3  .............................   ........................................................... ............................................................ ...................................................... 
4  .............................   ........................................................... ............................................................ ...................................................... 
 ฯลฯ    

 สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน 

 7. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอ 
การปฏิบัติงานในตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีประสงคจะขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ใหแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
 7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ยอนหลัง 2 ป) 
              
               
 7.2 ผลงานท่ีเคยเสนอเพ่ือเลื่อนตำแหนง/วิทยฐานะ (ถามี) 
              
               
 7.3 ผลงานอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน) 
              
               
 
 

 /8. ปจจบุันขาพเจา... 
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 8. ปจจุบันขาพเจาไดรับคาตอบแทน เดือนละ     บาท เม่ือไดรับการเปลี่ยนตำแหนง/
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ มาดำรงตำแหนงใดขาพเจายินยอมท่ีจะรับเงิน
คาตอบแทน ตามท่ีกำหนดสำหรับตำแหนงนั้น 
 9. เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีสงเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสำเนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
งานสารบรรณ ดังนี ้

  9.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการสำเร็จการศึกษา  จำนวน 1 ชุด 



  9.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา      จำนวน 1 ชุด 

  9.3 สำเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ท่ีลงรายการครบถวนเปนปจจุบันและถายใหเห็นรายการ  
            อยางชัดเจนโดยใหเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  จำนวน 1 ชุด 

  9.4 สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน   จำนวน 1 ชุด 

  9.5 สำเนามาตรฐานตำแหนงท่ีผูขอยายดำรงตำแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ 

  9.6 สำเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  
           ใบสำคัญการสมรส เปนตน (ถามี)          จำนวน 1 ชุด    

  9.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีผูยื่นคำขอ เห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา  จำนวน 1 ชุด    

  9.8 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตำแหนงประเภทท่ัวไป/ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ 2  
           ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตำแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน 
           ประเภทตำแหนง        จำนวน 1 ชุด    

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุและยื่นขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไวนี้ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

  

             (ลงชื่อ)      ผูสมัคร 
                               (      ) 

          ตำแหนง        

                         วันท่ี       เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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 คำรับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา 

   ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
               
               
                
 

          (ลงชื่อ)      ผูบังคับบัญชาข้ันตน 
                  (      ) 

   ตำแหนง        

 



   ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเทา)* 
               
               
                
 

          (ลงชือ่)      ผูบังคับบัญชา 
                  (      ) 

   ตำแหนง        

 

   ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ)** 
               
               
                
 

          (ลงชื่อ)       
                  (      ) 

   ตำแหนง        

 

 

หมายเหตุ  :  *1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามท่ีผูขอเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ พรอมท้ังรับรองความประพฤติ ความรู และความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูขอ
เปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ดวย โดยผูรับรองตองเปน
ผูบังคับบัญชาไมต่ำกวาผูอำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเทา 

  **2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยอมใหเปลี่ยนตำแหนง/ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ยายขาราชการพลเรือนสามัญ พรอมเหตุผล 






















