


























 
 

สํานักงานศาลปกครอง 

แบบแสดงความประสงคขอโอนมารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 

ตําแหนง............................................. ระดับ................................... (ดาน................................................)  

 
เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
 

  ดวยขาพเจามีความประสงคขอโอนมารับราชการในสังกัดสํานักงานศาลปกครอง จึงขอแจง
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 
 
 1.1 ช่ือ – นามสกุล  
    (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................................................................ชื่อเลน................... 
    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 ...................................................................... อาชีพ .................................................... 
    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. …………………………. 

……………..……………… 

……………..……………… 

……………..……………… 

……………..……………… 

………….…….……….. 

…………………………. 

…………….……......... 

…………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 

(ถายไว  
 ไมเกิน ๖ เดือน) 

1. ประวัติสวนตัว 

2. ประวัติการศึกษา  (ระดับปริญญาตรีข้ึนไป) 



๒ 
 
 2.2 ปจจุบันกําลังศึกษาตอ                     ไมใช                   ใช (โปรดระบุ) 

ระดับ วุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 
ป พ.ศ.  
ท่ีคาดวา 
จะจบ 

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

 
…………………………… 
…………………………… 

 
……………….………….. 
……………….………….. 

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

 
………………….. 
………………….. 

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



๓ 
 
 
 

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

 3.๒ กอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงปจจุบันเคยดํารงตําแหนง (โปรดระบุยอนหลังจากปจจุบันลงไปและระบุเฉพาะ
ตําแหนงท่ีสําคัญเทานั้น) 
 

ตําแหนง หนวยงาน 
ระยะเวลา 

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

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

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

 

 3.๓ 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. ประวัติการทํางาน  



๔ 
 
 3.๔ ประสบการณในงานตามตําแหนงท่ีขอโอน ไมนอยกวา ๒ ป/๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร 
  (โปรดระบุชวงเวลาใหครบ ๒ ป โดยละเอียด) 
   (เฉพาะผูสมัครตําแหนงเจาหนาท่ีศาลปกครองชํานาญการพิเศษ (ดานนิติการ) ระบุชวงเวลาใหครบ ๕ ป) 
 

  ดํารงตําแหนง................................................................... ระดับ........................................ 
  ตั้งแตวันท่ี .................................................. ถึงวันท่ี ................................................. รวม...........ป..........เดือน 
  สังกัด ................................................................................................................................................................. 

  โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับ ...................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

     สําหรับดานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหระบุระยะเวลาการปฏิบัติงานของแตละดานตามท่ีกําหนดไว 
ในทายประกาศรับสมัครฯ  
    

  - ดานงานพัฒนาระบบบริหาร    จํานวน..............ป.............เดือน 

  - ดานงานนโยบายและยุทธศาสตร   จํานวน..............ป.............เดือน 

  - ดานงานงบประมาณ     จํานวน..............ป.............เดือน 

  - ดานงานติดตามและประเมินผล   จํานวน..............ป.............เดือน 

 
 3.๕ ผลงานดีเดน หรือผลงานท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีสํานักงานศาลปกครอง  
  (ตองเปนผลงานจากประสบการณ ตามขอ ๓.๔) 
 

  เรื่องท่ี ๑ ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
  เรื่องท่ี ๒ ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 3.๖ เหตุผลการขอโอนมารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 
  ........................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 



๕ 
 
 
 
 

 

 (ขอมูลนี้ใชเพ่ือประกอบการพิจารณาเบื้องตนเทานั้น สวนผลการพิจารณาจะเปนประการใด  

แลวแตสํานักงานศาลปกครองจะเห็นสมควร) 
 

    ๔.๑ ดานกฎหมาย  
     ขาพเจาขอแจงความประสงคเลือกสังกัด โดยเลือกไดเพียง ๑ แหง  ดังนี้ 

                         สํานักงานศาลปกครองสวนกลาง (กรุงเทพฯ)  สํานักงานศาลปกครองเชียงใหม 

 สํานักงานศาลปกครองพิษณุโลก    สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค 

 สํานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี สํานักงานศาลปกครองเพชรบุรี 

                         สํานักงานศาลปกครองระยอง                       สํานักงานศาลปกครองนครราชสีมา 

                         สํานักงานศาลปกครองอุดรธานี สํานักงานศาลปกครองอุบลราชธาน ี

         สํานักงานศาลปกครองขอนแกน สํานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช 

 สํานักงานศาลปกครองสงขลา สํานักงานศาลปกครองภูเก็ต 

 สํานักงานศาลปกครองยะลา 
 

    ๔.๒ ดานการเงินและบัญชี  

     ขาพเจาขอแจงความประสงคเลือกสังกัด โดยเลือกไดเพียง ๑ แหง  ดังนี้ 

 สํานักงานศาลปกครองสวนกลาง (กรุงเทพฯ) สํานักงานศาลปกครองสุพรรณบุร ี

 สํานักงานศาลปกครองนครสวรรค สํานักงานศาลปกครองเพชรบุรี 

 สํานักงานศาลปกครองภูเก็ต สํานักงานศาลปกครองยะลา 

 
 

 
 
  

 ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับแบบแสดงความ
ประสงคขอโอน ดังนี ้
   (1) แบบแสดงความประสงคขอโอนใหติดรูปถายหนาตรงชุดขาราชการ ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน 
และลงลายมือชื่อใหครบถวน 
   (2) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ 

  (๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนง ในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน 1 ฉบับ 
   (๔) สําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) ทุกหนา และเปนปจจุบนั จํานวน 1 ฉบับ 
   (๕) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีระบุตําแหนงและระดับปจจุบัน (ยังไมหมดอายุ) จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๖) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน สําเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เปนตน จํานวนอยางละ 
1 ฉบับ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................................... 
 

๕. เอกสารประกอบการพิจารณา 

4. สําหรับผูสมัครรับโอนตําแหนงเจาหนาท่ีศาลปกครองชํานาญการในดานดังตอไปนี ้
     



๖ 
 
  ในการขอโอนครั้งนี้ หากสํานักงานศาลปกครองรับโอนขาพเจามาดํารงตําแหนง ณ หนวยงานใดแลว 
ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานนั้น โดยไมแสดงความประสงคขอยายภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีไดรับโอน 
มารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 
 

  ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขอความท่ีขาพเจาระบุไวขางตนรวมถึงเอกสารหลักฐานท่ียื่นไวเปนความจริง 
ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวามีขอความหรือเอกสารหลักฐานใด ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง ขาพเจา
ยินยอมใหสํานักงานศาลปกครองพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร และขาพเจายอมรับผลการพิจารณาหรือ 
ขอวินิจฉัยอ่ืนใดของสํานักงานศาลปกครอง โดยจะไมโตแยงหรือเรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 

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

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

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



เอกสารสรุปผลงานดีเดน 
ประกอบการคัดเลือกขาราชการจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือรับโอนมารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง 

ตําแหนง..................................................... ระดับ .........................ดาน......................................... 

 
 

๑. ชื่อ-สกุล...........................................................................ตําแหนง.......................................................................... 

 สังกัด ..................................................................................................................................................................... 

๒. ผลงานอยูในชวงระหวางวันท่ี…...................................ถึงวันท่ี.......................................รวม............ป............เดือน 

๓. เรื่องท่ี .......  เรื่อง................................................................................................................................................ 

๔. สรุปสาระสําคัญของผลงาน 

 ๑. สรุปสาระเนื้อหาของผลงาน (เชน ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย เนื้อหา สาระสําคัญ
และข้ันตอนหลักการดําเนินการ) 

 ๒. การวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีพบจากการดําเนินการ (เชน สรุปใหเห็นถึงความสําคัญของปญหา การนํา
หลักกฎหมาย ความรูทางวิชาการ แนวความคิด มาปรับใชในแตละประเด็นท่ีเสนออยางไร) 

 ๓. ความยุงยากซับซอนของผลงาน และปญหา/อุปสรรค (เชน ผลงานมีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ
อยางไร ใหอธิบายความยุงยากในการดําเนินการตามท่ีไดปฏิบัติจริงวามีความยุงยากอยางไร เชน การตัดสินใจแกปญหา  
การใชหลักวิชาการ หรือทฤษฎีท่ีใชในการปฏิบัติงาน การบูรณาการงาน และการควบคุมปจจัยท่ีเก่ียวของวามีความยุงยาก
ประการใด แตไมใชความยุงยากท่ีเปนปญหาอุปสรรคของการทํางานอันเกิดจากการขาดแคลนอัตรากําลัง หรือ 
ขาดงบประมาณ  สําหรับปญหา/อุปสรรค ใหอธิบายวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินการท่ีเกิดข้ึน ระบุสาเหตุของ
ปญหาวาเกิดจากสาเหตุใด มีปจจัยอะไรมาเก่ียวของบาง และอธิบายปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการดําเนินการไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวังไว ท้ังในระหวางการดําเนินการ และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินการแลว เปนตน) 

   ๔. การนําผลงานไปใชประโยชน (ใหแสดงผลสําเร็จของงานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมท้ังการนําผลงานไป
ใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน หากมีการนําผลงานไปใชในการพัฒนาตอยอด ปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานในวงกวางข้ึนจากเดิมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจุดและประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหอธิบายวานําไปใชประโยชนไดอยางไร 
กับบุคคลเปาหมายใด) 
 ๕. ขอเสนอแนะ (มีขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขอยางไร เพ่ือมิใหปญหาเกิดข้ึนอีก และมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานของ
ผลงานดังกลาวอยางไร เปนการเสนอแนวทางและปจจัยสูความสําเร็จในการนําไปสูการปฏิบัติ ขอเสนอแนะควรสอดคลอง
กับความยุงยาก/ปญหาและอุปสรรค ท่ีนําเสนอ เปนตน) 
 
 ขอรับรองวาขอมูลผลงานท่ีแจงเปนความจริงทุกประการ  

 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : ใชแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตวัอักษร ๑๖ จํานวนไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔ 

ลงชื่อ........................................................เจาของผลงาน 

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

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