
แบบคําร ้องขอโอน 

 

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

เร่ือง   ขอโอนมาร ับราชการในส ังก ัดกรมปาไม ้ 

เรียน   อธิบด ีกรมป่าไม ้

ด ้วยข้าพเจ ้า................................................................เลขประจําตัวประชาชน............................... 
ปัจจ ุบันร ับราชการเป ็นข้าราชการ/พน ักงาน............................................................ตำแหน ่ง................................... 
ระดับ/ช ั้น..............................................ร ับเงินเดือนในระดับ/อ ันดับ/ช ั้น...................อ ัตราเง ินเดือน................บาท 
ส ําน ัก/กอง................................................................................................กรม.......................................................... 
กระทรวง..............................................................................................................โทรศ ัพท์....................................... 
ประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 63 หรือ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบ ียบข ้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยม ีรายละเอ ียด ด ังน้ี 

1.ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 

2. เกิดวันท ี่ ................เดือน.................................................พ.ศ. ..........................อายุ...............ปี
ส ัญชาต ิ.....................ศาสนา...........................อย ู่บ้านเลขท ี่.......................ถนน....................................................... 
ต ําบล/แขวง.............................................................................อ ําเภอ/เขต.................................................................. 
จ ังหวัด...............................................รห ัสไปรษณีย์..............................โทรศ ัพท์......................................................... 

3.ม ีค ุณว ุฒ ิการศ ึกษา 
    ปวช สาขา..................................................       ปรญิญาตรี สาขา.......................................... 
    ปวส สาขา.................................................        ปริญญาโท สาขา......................................... 
    อนุปริญญา สาขา……………………………….………... 

4. ความร ู้ความสามารถพ ิเศษอ่ืน (ถ้าม)ี..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

5. สถานภาพการสมรส       โสด         สมรส             อ่ืนๆ......................................... 
คู่สมรสประกอบอาชีพ...................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................... 

6.เร่ิมรับราชการ เมื่อวันท ี่.................เดือน...................................................พ.ศ. .......................... 
ในตําแหน ่ง...................................................................................................ระดับ......................................................  
ส ังก ัดส่วนราชการ.............................................................กระทรวง.......................................................................... 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
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7. ว ินัย/คด ีความ
เคยถ ูกลงโทษทางวิน ัย ไม ่เคยถ ูกลงโทษทางว ิน ัย  
อย ู่ระหว ่างถูกดําเน ินการทางวิน ัย ไม ่อยู่ในระหว่างถูกดําเน ินการทางว ิน ัย 
อย ู่ในระหว ่างถูกด ําเน ินคดีอาญา ไม ่อยู่ในระหว่างถูกดําเน ินคด ีอาญา 
อย ู่ในระหว ่างถูกด ําเน ินคดีล้มละลาย  ไม ่อย ู่ในระหว ่างถ ูกด ําเน ินคด ีล ้มละลาย 

8. ได้โอนไปร ับราชการต่างส ังก ัดมาแล้ว ดังน้ี
1) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................

ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

2) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................
ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

3) ส ังกัด.................................................................ตําแหน่ง…………………………….................
ระด ับ...................................................ต้ังแต่วันท ี่..................เด ือน.................................พ.ศ. ............................ 
รวมเวลาราชการ......................ปี.......................เดือน 

9. ป ัจจ ุบันข ้าพเจ ้าปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

10. ข้าพเจ ้ามีความประสงค์ขอโอนมาร ับราชการในส ังกัดกรมป่าไม ้ ต ําแหน ่ง………………………..
ระดับ.............................................................ส ังก ัด............................................................................................ 
เหต ุผลท ี่ขอโอน.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

11. ข ้าพเจ ้าได ้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพ ิจารณา ได ้แก่

สําเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7 จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 

รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

เอกสารอ่ืน (ถามี) เช่น สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ,สกุล เป็นต้น จาํนวน 1 ฉบับ 

ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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12. สถานท ี่ท ี่สามารถตดิต ่อได้
หมู่บ ้าน/อาคาร.............................................................เลขที่.........................ถนน................................................. 
ต ําบล/แขวง..........................................................................อ ําเภอ/เขต................................................................ 
จ ังหวัด......................................................................................รห ัสไปรษณ ีย ์......................................................... 
โทรศ ัพท ์.................................................................................................................................................................. 

13. หากข้าพเจ้าได้รับการรับโอนมาดํารงตําแหน่งกรมป่าไม้แล้ว จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รบัโอนเป ็นเวลา ไม่น ้อยกว ่า  1  ปี โดยไม ่ขอโอน/ย ้าย ไปส ังกัดส ่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช ื่อ)................................................................. 
(................................................................) 

ตําแหน ่ง.................................................... 
วันที่ ..............เดือน..............................พ.ศ. .................. 

หมายเหตุ  แบบคําร้องขอโอนจะมีระยะเวลาการพิจารณารับโอนภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่ 
วันท่ีกรมป่าไม้ประทับรับเร่ือง หากยังไม่ได้รับการพิจารณาในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า 
คําร้องขอโอนฉบับนี ้เป ็นอันยกเลิกไป โดยไม ่ต้องแจ้งให้ผู้โอนทราบ และถ้ายังม ี
ความประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเรือ่งใหม่ 


