
ค ำร้องขอโอน 
 
 

 

เขียนที่ ..................................................... 
วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 

 

เรื่อง  ขอโอนมารับราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบการรับโอนข้าราชการพลเรือน 
 

ด้วยข้าพเจ้า..........................................................................................................................................................  
ข้าราชการ (     ) พลเรือนสามัญ (     ) อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................... ระดับ........................................................................................ 
อัตราเงินเดือน......................................................................บาท งาน/แผนก.................................................................................. 
ฝ่าย/กลุ่ม................................................................................ กอง/ส านัก........................................................................................ 
กรม/สังกัด........................................................................................................................................................................................... 
ประสงค์จะขอโอนมารับราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เกิดที่จังหวัด..................................เมื่อวันที่................เดอืน.............................พ.ศ. .................... 
อายุ ............... ปี ............ เดอืน  (นับถึงวันที่ยื่นใบค าร้อง)  

2. วุฒิการศึกษา 
 

ระดับกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ วุฒิท่ีได้รับ วิชำเอก 
เกรด
เฉลี่ย 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

อ่ืนๆ .............. 
 

     

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต………………………………………………………………….) 
วันออกใบอนุญาต......................................................................... วันหมดอายุ………………………………….……………………… 

4. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .......................................... 
รวมระยะเวลาที่รับราชการ ................. ปี ............... เดือน  (นับถึงวันที่ยื่นใบค าร้อง) 

  5. ประวัติการรับราชการ (เคยด ารงต าแหน่ง/สังกัด) 
5.๑  ........................................................................................................................................................ 
5.๒  ........................................................................................................................................................ 
5.๓  ........................................................................................................................................................ 
5.4  ........................................................................................................................................................ 
5.5  ............................................................................................................................................ 
 
 

6. ประวัติ... 

 

ติดรูปถ่าย  
1 x 1 นิ้ว 

(ข้าราชการ) 
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  6. ประวัติการโอน (เคยด ารงต าแหน่ง/สังกัด) 
6.๑  ........................................................................................................................................................ 
6.๒  ........................................................................................................................................................ 
6.๓  ....................................................................................................................................................... 
6.4  ....................................................................................................................................................... 
6.5  ....................................................................................................................................................... 

  7. ตั้งแต่รับราชการมา 
 7.1 (     ) เคย (     ) ไม่เคย ต้องโทษวินัย (    ) ทางแพ่ง (    ) ทางอาญา 
 7.2 (    )  อยู่  (     ) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาโทษวินัย 

 8. สถานภาพการสมรส (    ) โสด (     ) สมรส (     ) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................ 

9. ปัจจุบันข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้..............................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ........................................................  
................................................................................................................................. ..................................................... 
 10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ 
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) ........................................................................ 
................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ....................................................................... ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 11. ประสบการณ์ฝึกอบรม/ดูงาน/ประสบการณ์อ่ืนๆ ที่ส าคัญ  
 

ช่วงระยะเวลำ หลักสูตร หน่วยงำนที่จัด สถำนที ่
    

    
    

    
    
    
    

 
12. ข้าพเจ้า... 
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 12. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอโอนมารับราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ในต าแหน่ง........................................................................ระดับ..................................เงินเ ดือน...........................บาท 
(    ) ส่วนกลาง (    ) ส่วนภูมิภาค (ระบุจังหวัด) ......................................................................................................... 
โดยมีเหตุผลที่ขอโอน ดังนี้................................................................................................... ......................................... 
........................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................... ................................................................................................................  

13. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องมาพร้อมนี้ 
  (    ) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
  (    ) ส าเนา ก.พ.7 
  (    ) กรณขีอโอนไปด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นต าแหน่งในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่
ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันกับสายงานในต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่หรือเคยด ารงอยู่ ให้จัดท าเอกสาร ดังนี้ 
   (    ) แบบผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   (    ) รายละเอียดลักษณะการปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนเพ่ือนับระยะเวลาเกื้อกูลกับ
ต าแหน่งที่ขอประเมิน (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดกลุ่มต าแหน่งของส านักงานปลัดกระทรวง ปรากฏตามแนบท้าย
แบบค าร้องขอโอน 
  (    ) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
                         (    ) อื่นๆ .................................................................................... 

 14. สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้รวดเร็ว  
 14.1 ที่ท างาน.......................................................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................โทร....................................... 
 14.2 บ้านเลขท่ี…………………………………………………..…………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ............โทร....................................... 
  
  ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
      

( ...................................................................... ) 
              ต าแหน่ง .......................................................... 

   วัน/เดือน/ปี .....................................................  
           ผู้ขอโอน 

หมายเหตุ  แบบค ำร้องขอโอนจะมีระยะเวลำกำรพิจำรณำรับโอนภำยใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ประทับรับเร่ือง หำกยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำในระยะดังกล่ำว ให้ถือว่ำค ำร้องขอโอนฉบับนี้  เป็นอันยกเลิกไป 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โอนทรำบ และถ้ำยังมีควำมประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเรื่องใหม่ 



แบบผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
(จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ............   
๑.   สรุปสำระส ำคัญของผลกำรด ำเนินงำน 
 .................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

2.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ................................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  
 

3.  ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ............................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
 

4.  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
     (ลงชื่อ)...........................................ผู้ขอประเมิน 
                (...........................................) 
      วันที่ ........../........../........... 
 
 

 
 
 
 

 



รำยละเอียดลักษณะกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนอื่น 
เพ่ือนับระยะเวลำเก้ือกูลกับต ำแหน่งที่ขอประเมิน 

 
๑. ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................................ 
๒. ต าแหน่ง................................................................สังกัด.............................................................................. 
๓. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง....................................................................................................... 
๔. การศึกษา...................................................................................................................................................... 
๕. ด ารงต าแหน่งและเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน จ านวน..........................ปี.....................เดือน 
    ไม่ครบตามที่ ก.พ.ก าหนดยังขาดอีก จ านวน........................ปี..............................เดือน  
 

รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
ในปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่ขาด ดังนี้  

วัน/เดือน/ปี 
ถึง 

วัน/เดือน/ปี 

ต ำแหน่ง 
(ที่จะน ำมำขอเกื้อกูล) 

สังกัด รวมเวลำ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

    (ให้อธิบายรายละเอียดว่า 
ขณะด ารงต าแหน่งที่จะขอ
นับเกื้อกูลมีการปฏิบัติงานที่
คล้ายคลึงกับต าแหน่งที่ขอ
ประเมินอย่างไร)  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ตารางสามารถขยายได้ตามความจ าเป็น  
 
 ขอรับรองว่าเป็นความจริง  
 

     (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล  
             (..................................................) 
 
 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนราชการที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในขณะนั้น)  
 

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

 



 

รายละเอียดการจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา ในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

 กลุ่มที่ 1 

 - นักวิชาการแรงงาน 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 - นักจัดการงานทั่วไป 
 - นักวิเทศสัมพันธ์ 
 - นักประชาสัมพันธ์ 
 - นักทรัพยากรบุคคล 
 
 กลุ่มที่ 2  

 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี 
 - นักวิชาการพัสดุ 
 
 กลุ่มที่ 3  

 - บรรณารักษ์ 

 
 กลุ่มที่ 4  

 - นิติกร 

 
 กลุ่มที่ 5  

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป  

ในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

 กลุ่มที่ 1 

 - เจ้าพนักงานธุรการ 
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 - เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 กลุ่มที่ 2  

 - นายช่างศิลป์ 
 - นายช่างภาพ 
 


