
 

แบบแสดงความจ านงขอย้าย 
กรมทางหลวงชนบท 

  เขียนที ่…………….……………..……………………………………………….. 

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

เรื่อง ขอย้าย 

เรียน อธิบดี 

1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว…………………………..….…..…..……… นามสกุล………..………………..………....…..………….. 

2. ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่ง……………………………….....…..………… ระดับ ………….…………… อัตราเงินเดือน…………….………. บาท 

สังกัด ส านัก/กอง ……………………………….……….………….กลุ่ม/ส่วน/ขทช. …………....…..…...….………….. โทรศัพท์ ………………..…………………… 

3. ปัจจุบันข้าพเจ้าช่วยราชการที่ ส านัก/กอง ……………….…….…………………………กลุ่ม/ส่วน/ขทช. ………………....…………….. 
เมื่อ ………………………………………………………… ตามค าสั่งเลขท่ี ……………………………...........................................…………………………………… 

4. ข้าพเจ้าจบวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร …………............….....…… สถานศึกษา……………..……...…….....…………………………… 

   ปริญญาบัตร ………………...........………….. สถานศึกษา……………………..……………………....……………. 

5. ข้าพเจ้าเกิดวัน / เดือน / ปี ………………..……………….……… อายุตัว …….…….......… ปี อายุราชการ …….……..……. ปี 

  6. สถานภาพ     โสด     หย่า     สมรส กับ………………………………………………...............……………………..…… 

ภูมิล าเนาคู่สมรสจังหวัด ……………………………………………………………………………….. มีบุตร ……………………….. คน 

7. ข้าพเจ้ามีภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที ่………………… หมู่ที่ …… ซอย………………..…..…………ถนน ……..…....….....…………………… 

แขวง/ต าบล …………………………..…….. เขต/อ าเภอ …………………..……………………จังหวัด ……………..……..………… รหัสไปรษณีย…์.....……... 

เป็นบ้านพัก     ของตนเอง     ผู้อยู่อาศัย     เช่าอยู่     อื่นๆ …………….……….………  หมายเลขโทรศัพท์ ……………..…………… 

  8. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี …………..…. หมู่ที ่……… ถนน …………………………….. ต าบล/แขวง ……………..….………….…………… 

อ าเภอ/เขต ……………………..……………...……… จังหวัด ………………….……….…… รหัสไปรษณีย์ ……..…..…… โทรศัพท ์…………….……………… 

  9. สถานท่ีที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว คือ ……………………………………….....……………………....…...………………………. 

………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………โทรศัพท ์………….……..……………… 

10. ที่อยู่ในจังหวัดที่ท่านประสงค์ขอย้าย เลขท่ี ……..…………… หมู่ที ่…….. ซอย………………….……….....……………………. 

ถนน ………………………..……………… แขวง/ต าบล …………………………….………………….. เขต/อ าเภอ ………..…………….….……………..…………… 

จังหวัด …………………………….…………… รหสัไปรษณีย ์……..…………………      เปน็บ้านพัก      ของตนเอง      ผู้อยู่อาศยั      เช่าอยู่ 

  อื่นๆ …………………….…………… หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ได ้……………….……………………… 

11. ช่ือคู่สมรส …………………………………..…………………..……… นามสกุลเดิมก่อนสมรส ………….……………………………… 

อาชีพ …………………………………..……..……… ต าแหน่ง …………………..…………..……….…….....……………ระดับ ………………….….…………………… 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………...…….…………… จังหวัด …………………………….……… โทรศัพท์ ………………..…………… 

  12. จ านวนบุตร …… คน     ยังไม่ศึกษา …… คน พักอาศัยอยู่กับ …………………… ที่จังหวัด…………………..…………… 

  อยู่ระหว่างการศึกษา …… คน ศึกษาอยู่ท่ีจังหวัด ………….…….………….พักอาศัยอยู่กับ ………………….….ที่จังหวัด …………………………… 
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13. แสดงความประสงค์จะขอย้าย 
 13.1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ………………………………………ระดับ …………………… ตามล าดับ ดังนี ้

(1) …..………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

(2) …..………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

(3) …..………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

(4) …..………………………………………………………………………………………………....………………………………………… 

เหตุผลที่ขอย้าย ……………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………….. 
 13.2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายโดยการสลับต าแหน่งกับ  

ช่ือ-สกุล ………………………………...………………ต าแหน่ง ………………..……….……………… ระดับ ………….....…. 

สังกัด …………………………………..……..………………… (ขณะนี้ช่วยราชการที่ ……………..…..…….…………………) 

เหตุผลที่ขอย้าย ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………….. 

14. ในกรณีที่ไม่ได้ตามความประสงค์ตามข้อ 13. ข้าพเจ้ายินดีย้ายไปด ารงต าแหน่งตามที่กรมเห็นสมควร 
           ยินดี                                      ไม่ยินดี 
15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 

         (………………………………………………………………………) 

  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน / ส่วน / กลุ่ม / ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท 
     ยินยอมให้ย้าย     ไม่ยินยอมให้ย้าย 

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

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

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 

         (………………………………………………………………………) 

  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก / กอง  
     ยินยอมให้ย้าย     ไม่ยินยอมให้ย้าย 

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

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

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 

         (………………………………………………………………………) 

หมายเหตุ 1. กรณีไม่ประสงค์จะย้าย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรดแจ้ง ส านักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โดยด่วน 
 2. ผู้ทีแ่สดงความจ านงขอย้ายต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. แบบแสดงความจ านงขอย้ายจะมีผลต่อการพิจารณาเพียง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรอกแบบแสดงความจ านงดังกล่าวนี้ เมื่อครบ 
  1 ป ีเอกสารดังกล่าวจะถูกท าลายตามระบบ 
 4. ผู้ที่แสดงความจ านงขอย้ายไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


