ใบขอย้ าย
เขียนที่………………………………………
วันที่……………….เดือน……………………...พ.ศ. ……..
เรื่ อง

ขอย้ายไปรับราชการในตาแหน่งใหม่

เรี ยน …………………………………….
1. ข้าพเจ้า………………………………………………วุฒิ………………………………….
ใบอนุญาต ……………………………………… วุฒิบตั ร………………………………………………………
2. ปั จจุบนั ข้าพเจ้าดารงตาแหน่ง ………………………………………………. ระดับ………
ตาแหน่งเลขที่…………… ส่ วนราชการ ……………………………………………………………….…………
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. ……… อัตราเงินเดือนปั จจุบนั …………….บาท
ปฏิบตั ิราชการจริ งที่……………………………………………………….……………………………………...
ตั้งแต่วนั ที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ………
ขณะนี้
 อยูใ่ นระหว่างการลาศึกษา / ฝึ กอบรม / หรื อดูงาน หลักสู ตร
ตั้งแต่วนั ที่ ……. เดือน………….. พ.ศ. ……. ถึงวันที่ ……. เดือน……….. พ.ศ. ……..
 ไม่อยูใ่ นระหว่างการลาศึกษา / ฝึ กอบรม / ดูงาน
 อยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนหลักสู ตร………………………………………………
ต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน …………… ปี ตั้งแต่วนั ที่ ……… เดือน……….. พ.ศ. …….
ถึงวันที่ ……… เดือน………………….... พ.ศ. ……
 ไม่มีขอ้ ผูกพันกับทางราชการ
3. ขอย้ายไปรับราชการในตาแหน่ง ……………………………………….. ระดับ…………..
ส่ วนราชการ………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการขอย้าย ………………………………………...……………………………………………………
และได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลพร้อมนี้ แล้วจานวน …………….. ฉบับ
4. หากปรากฏว่า ตาแหน่ งที่ จะขอย้ายเป็ นระดับที่ ต่ากว่าระดับตาแหน่ งที่ขา้ พเจ้าดารง
ตาแหน่งอยูข่ า้ พเจ้า
 ยินยอมลดระดับ
 ไม่ยนิ ยอมลดระดับ
5. ข้าพเจ้ามี คุ ณสมบัติค รบถ้วนสามารถเลื่ อนขึ้ นดารงตาแหน่ ง ระดับสู งขึ้ นตั้งแต่
วันที่………เดือน………………พ.ศ. ……..
 ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย
 มีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
 อยูใ่ นระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
 มีความประสงค์ขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่ โดยขอนาผลประเมินวิชาการ
ที่ส่วนราชการเดิมไปขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่ส่วนราชการใหม่
/6…
D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

-26. ในการขอย้ายครั้งนี้ หากทางราชการอนุ ญาตให้ยา้ ยได้ ข้าพเจ้า (ให้ขีดเครื่ องหมาย /
ใน  ที่ตอ้ งการ)
6.1 เงินค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
6.2 เงินค่าพาหนะเดินทาง
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
6.3 เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็ นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………… ผูข้ อย้าย
(…………………………………..)
คารับรองการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปรับตาแหน่ งใหม่
ตามที่ (นาย , นาง , นางสาว) ………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………..มี
ความประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งทางจังหวัด…………………………………………. นั้น ได้พิจารณา
 ให้เบิกตามรายการที่ระบุใน 6
 ให้เบิกเฉพาะรายการที่ …………….
 ไม่ให้เบิกทุกรายการที่ระบุใน 6
(ลงชื่อ)…………………………………
(…………………………………..)
………../………………./………….
หมายเหตุ 1. กรณี ขอย้ายติดตามคู่สมรส ให้แนบสาเนาคาสั่งย้ายหรื อหลักฐานการย้ายของคู่สมรส
2. กรณี ขอย้ายกลับภูมิลาเนา ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านภูมิลาเนาเดิม
3. กรณี ขอย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และกรณี ที่บิดา มารดา
อายุต่ากว่า 65 ปี และมีโรคประจาตัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้แนบใบรับรองจากแพทย์ดว้ ย
4. นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ ไป ผูอ้ านวยการกอง หรื อ
หัวหน้าหน่วยราชการบริ หารส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็ นผูใ้ ห้คารับรอง
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับ ตาแหน่ งใหม่ แล้วแต่กรณี

D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

บันทึกประกอบการขอย้ าย / โอน
ข้าพเจ้า……………………………………………ตาแหน่ง…………………………………...
ส่ วนราชการ………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์จะขอย้าย / โอน ไปรับราชการที่ ……………………………………………………………...




ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
แต่ ไม่ ประสงค์ จะเลือ่ นระดับก่อนย้าย / โอน
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่




ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอไปปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการใหม่ก่อน เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ



ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่โดยขอนาผลประเมินวิชาการทีส่ ่ วนราชการเดิม
ขอประเมินไปเลือ่ นระดับทีส่ ่ วนราชการใหม่

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

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

D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

