
 

 
 

สํานักงานศาลปกครอง 
แบบแสดงความประสงคขอโอนมารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 

ตําแหนงเจาหนาท่ีศาลปกครอง (ดาน....................................................) ระดับ ............................ 
 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 

  ดวยขาพเจามีความประสงคขอโอนมารับราชการในสังกัดสํานักงานศาลปกครอง จึงขอแจง
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 
 
 1.1 ช่ือ – นามสกุล  
    (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................................................................................................................... 
    เพศ   หญิง                   ชาย             สัญชาต ิ................................ ศาสนา .................................. 
 1.2 เกิด เม่ือวันท่ี .......... เดือน .......................พ.ศ. .............. อายุ ......... ป ........ เดือน (นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร) 
    สถานท่ีเกิด จังหวัด ............................................................................................................................................ 
    โรคประจําตัว                    ไมมี         มี (โปรดระบุ) ....................................................................... 
 1.3 สถานภาพการสมรส          โสด         สมรส             หมาย              หยาราง 
    ชื่อ – นามสกุล คูสมรส ...................................................................... อาชพี .................................................... 
    สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................................................... 
    บุตร      ไมมี            มี ................. คน 
 1.4 ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ...................... หมูท่ี ..................... ตรอก/ซอย ......................................................... 
  ถนน ......................................................................... ตําบล/แขวง ................................................................... 
  อําเภอ/เขต ............................................................... จังหวดั .......................................................................... 
  รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพทมือถือ .....................................  โทรสาร .............................................. 
 
 
 2.1 วุฒิการศึกษา 

ระดับ วุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ป พ.ศ.  
ท่ีจบ 

1. ............................... 

2. ………………….……… 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

……………..……………… 

……………..……………… 

……………..……………… 

……………..……………… 

………….…………………. 

………….…….……….. 

…………………………. 

…………….……......... 

…………………………. 

………..……………….. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 
(ถายไวไมเกิน  

 ๑ ป) 

1. ประวัติสวนตัว 

2. ประวัติการศึกษา  (ระดับปริญญาตรีข้ึนไป) 
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 2.2 ปจจุบันกําลังศึกษาตอ                     ไมใช                   ใช (โปรดระบุ) 

ระดับ วุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ.  

ท่ีคาดวาจะ
จบ 

 
................................... 
….…….…………………… 
 

 
…………………………… 
…………………………… 

 
……………….………….. 
……………….………….. 

 
…………………............. 
…………………………….. 

 
………………….. 
………………….. 

 
  ท้ังนี้ โดยไดรับอนุญาตใหลาราชการเพ่ือศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ           ใช             ไมใช 
         โดย        ใชทุนสวนตัว             ไดรับทุน (โปรดระบุ) .............................................................. 
 
 2.3 การฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน     ไมมี                   มี (โปรดระบุ) 

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

(วันท่ี ............ ถึง 
............) 

สถาบันท่ีจัดฝกอบรม/สัมมนา/ 
ดูงาน 

 
....................................................................... 
….………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………….. 
 

 
…………………..…………………. 
…………………………..…………. 
……………………………………… 
 

 
…………….………………………………… 
…………….………………………………… 
…………….………………………………… 
 

 

 2.4 ความรูความสามารถพิเศษ 
    ภาษาตางประเทศ (ระบุไดมากกวา 1 ภาษา)  
   ภาษา.......................................................................................   พอใช          ดี         ดีมาก 
   ภาษา.......................................................................................   พอใช          ดี         ดีมาก 
   ภาษา.......................................................................................   พอใช          ดี         ดีมาก 
    ภาษาทองถ่ิน (ระบุ) ...............................................................   พอใช          ดี         ดีมาก 
    ทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอร      ไมมี       มี  (ระบุ)   
   โปรแกรม ……………………………………………………………………..     ใชงานได      ดี         ดีมาก 
   โปรแกรม …………………………………………………………………….     ใชงานได      ดี         ดีมาก 
   โปรแกรม …………………………………………………………………….     ใชงานได      ดี         ดีมาก 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 2.5 งานอดิเรก  ...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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 3.1 ประสบการณการทํางานกอนเขารับราชการ   ไมมี        มี (โปรดระบุ) 

ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา เหตุท่ีออก 
 
............................................ 
….…………………………………. 
….…………………………………. 
 

 
……………………..………………. 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
…….………………...…………. 
……………….…………………. 
…………………….……………. 
 

 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

 

 3.2 ประสบการณในการรับราชการ 
  3.2.1 รับราชการครั้งแรก เม่ือวันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. .......... ตําแหนง ...................................... 
     งาน/ฝาย ............................................................ กอง/สํานัก ............................................................ 
     กรม .................................................................... กระทรวง .............................................................. 
   3.2.2 ปจจุบันดํารงตําแหนง ....................................................................... ระดับ ...................................... 
     งาน/ฝาย ........................................................... กอง/สํานัก ............................................................. 
     กรม ................................................................ กระทรวง .................................................................. 
     โทรศัพท .......................................... ตั้งแตวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
     อัตราเงินเดือน ...................บาท  รวมอายุราชการ ...... ป ......เดือน ..... วัน (นับถึงวันท่ีปดรับสมัคร) 
     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ .......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

 3.3 กอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงปจจุบันเคยดํารงตําแหนง (โปรดระบุยอนหลังจากปจจุบันลงไปและระบุเฉพาะ
ตําแหนงท่ีสําคัญเทานั้น) 
 

ตําแหนง หนวยงาน 
ระยะเวลา 

(วันท่ี ................. ถึง ..................) 
 
...................................................... 
….…………...……………………………… 
….…………….………………….............. 
 

 
……………………………………................ 
…………………………..………….............. 
…………………………………………………. 
 

 
……………….….………………….............. 
……………….………………………………… 
……………….………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประวัติการทํางาน  
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 3.4 ประวัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคด ี
    ไมเคย               เคย          ตองโทษทางวินัย (โปรดระบุ) ............................................................. 
  ........................................................................................................................................................................... 
    ไมอยู                อยู           ในระหวางถูกสอบขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัย 
  (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................ 
    ไมอยู                อยู           ในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย 
  (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................ 
    ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา หรือคดีลมละลาย 
    อยูในระหวางถูกดําเนินคดี       ทางแพง           ทางอาญา              คดีลมละลาย 
  อยูในข้ันตอนใด (พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล) ............................................................................. 
  ขอกลาวหา ....................................................................................................................................................... 
 
 3.5 ประสบการณในงานตามตําแหนงท่ีขอโอน ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันปดรับสมัคร 
    (โปรดระบุชวงเวลาใหครบ ๓ ป โดยละเอียด) 
    

   ดํารงตําแหนง.................................................................  ระดับปฏิบัติการ 
  ตั้งแตวันท่ี .................................................. ถึงวันท่ี ................................................. รวม...........ป..........เดือน 
  สังกัด ................................................................................................................................................................. 
  โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับ ...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
  

  ดํารงตําแหนง................................................................... ระดับชํานาญการ 
  ตั้งแตวันท่ี .................................................. ถึงวันท่ี ................................................. รวม...........ป..........เดือน 
  สังกัด ................................................................................................................................................................. 
  โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับ ...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 3.6 ผลงานดีเดน หรือผลงานท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานศาลปกครอง  
  (ตองเปนผลงานจากประสบการณตามขอ ๓.๕ และหากผานการทดสอบภาควิชาการ (ขอเขียน) แลว  
  ตองจัดทําเปนเอกสารสรุปผลงานดีเดน จํานวน 2 ชิ้นงาน) 
 

  เรื่องท่ี ๑ ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
  เรื่องท่ี ๒ ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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 3.7 เหตุผลการขอโอนมารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 
  ........................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับแบบแสดง
ความประสงคขอโอน ดังนี ้
   (1) ติดรูปถายหนาตรงชุดขาราชการ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
   (2) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน ๑ ฉบับ 

  (๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนง ในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน 1 ฉบับ 
   (๔) สําเนา ก.พ. 7 ทุกหนา และเปนปจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ 
   (๕) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีระบุตําแหนงและระดับปจจุบัน (ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ 

  (๖) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
   (๗) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน สําเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เปนตน จํานวนอยางละ 
1 ฉบับ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................................... 
 

  ในการขอโอนครั้งนี้ หากสํานักงานศาลปกครองรับโอนขาพเจามาดํารงตําแหนง ณ หนวยงานใดแลว 
ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานนั้น โดยไมแสดงความประสงคขอยายภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีไดรับโอน 
มารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 
 

  ขาพเจาขอให คํารับรองวา ขอความท่ีขาพเจาระบุไวข างตนรวมถึงเอกสารหลักฐานท่ียื่นไว 
เปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวามีขอความหรือเอกสารหลักฐานใด ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง  
ขาพเจายินยอมใหสํานักงานศาลปกครองพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร และขาพเจายอมรับผลการพิจารณา
หรือขอวินิจฉัยอ่ืนใดของสํานักงานศาลปกครอง โดยจะไมโตแยงหรือเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น จึงลงลายมือชื่อไว 
เปนหลักฐาน 
 
 
 

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

        (..............................................) 

       วันท่ี ....... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 

 
 
 

4. เอกสารประกอบการพิจารณา 


