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เฉพาะเจ้าหน้าที่

แบบแสดงความจานงเพือ่ ขอโอนมารับราชการในสังกัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
·················

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
(ไม่เกิน 6 เดือน)

เรื่อง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง............................................................................................ระดับ......................................................
(ตาแหน่งและระดับในระบบจาแนกตาแหน่งแบบซี.......................................................................................................)
สังกัด....................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ ........................................................เป็นระยะเวลา.......................ปี........................เดือน (นับถึงวันทีย่ ื่นแบบ ฯ)
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน........................................................บาท
2. ตาแหน่งทีข่ อโอน................................................................................ระดับ.....................................................
โดยมีเหตุผล.........................................................................................................................................................................
3. เหตุผลทีข่ อโอน .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4. ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด ........................................................อายุ.................ปี...............เดือน (นับถึงวันทีย่ ื่นแบบ ฯ)
ภูมิลาเนาจังหวัด..........................................ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อสะดวก........................................................................................................................................
สถานภาพ (

) โสด

(

) สมรส มีบุตร/ธิดา................คน

(อื่น ๆ )...............................................................

คู่สมรสประกอบอาชีพ........................................................................ตาแหน่ง..................................................................
โทรศัพท์........................................................................อัตราเงินเดือน.......................................................................บาท
การศึกษา
วุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ทีจ่ บ
หมายเหตุ
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
4. อื่น ๆ

-25. ประวัติการทางาน
เริ่มรับราชการในตาแหน่ง........................................................................ระดับ......................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ .........................................................เป็นระยะเวลา..................ปี...............เดือน (นับถึงวันทีย่ ื่นแบบ ฯ)
การเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตาแหน่ง
ตาแหน่ง/ระดับ (ซี)

สังกัด

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี)

หมายเหตุ

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี)

หมายเหตุ

6. ประวัติการโอนไปรับราชการต่างสังกัด
ตาแหน่ง/ระดับ (ซี)

สังกัด

7. ประวัติการดาเนินการทางวินัย
ตั้งแต่รับราชการมา
(

) เคย

ต้องโทษ

(

) ทางวินัย

(

) ทางแพ่ง

(

) ทางอาญา

กรณี........................................................................................................................................................................
(

) เคย

ต้องโทษ

(

) ทางวินัย

(

) ทางแพ่ง

(

) ทางอาญา แต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว

กรณี........................................................................................................................................................................
(

) ไม่เคย

(

) อยู่

ต้องโทษ
(

(

) ทางวินัย

(

) ทางแพ่ง

(

) ทางอาญา

) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย

กรณี........................................................................................................................................................................
8. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในปัจจุบัน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

-39. ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวกับงานในตาแหน่งทีข่ อโอน
9.1 ตาแหน่ง......................................................................................ระดับ.........................................................
เมื่อวัน เดือน ปี ........................................................ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน.........................ปี.......................เดือน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
9.2 ตาแหน่ง......................................................................................ระดับ........................................................
เมื่อวัน เดือน ปี ........................................................ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน.........................ปี.......................เดือน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
10. ผลงานดีเด่นหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการโอน
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11. บุคคลทีเ่ คยร่วมงานหรืออ้างอิงได้
11.1 ชื่อ-สกุล...........................................................ตาแหน่ง...........................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
11.2 ชื่อ-สกุล...........................................................ตาแหน่ง...........................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
12. อื่น ๆ (เพิม่ เติม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และในการโอนครั้งนี้ข้าพเจ้า
ไม่ขอเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่าเช่าบ้านแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)................................................ผู้แสดงความจานงฯ
(..............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที.่ .....................................................

-4 หมายเหตุ
- ขอให้ผู้ประสงค์ขอโอนส่งแบบแสดงความจานงฯ และหลักฐานทีร่ ับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นแบบแสดงความจานง)
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
และสาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนา ก.พ. 7
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาปริญญาบัตร
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcripts of Records)
5. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณารับโอนจาก
1. ผู้ทสี่ ่งแบบแสดงความจานง และหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกาหนดเวลาเท่านั้น
ดังนั้นผู้ทเี่ คยยื่นคาร้องขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว จะต้องยื่น
แบบแสดงความจานง พร้อมส่งหลักฐานตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นภายในกาหนดเวลาอีกครั้ง
2. ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมมาดารงตาแหน่งทีข่ อโอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้

snMiimu sea IAH.L ra

V3>

