




แบบคำรองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ย่ืนคำรองขอยายวันท่ี.................เดือน....................................................พ.ศ.......................... 

 

ชื่อ-สกุล………………………………..………….................……ตำแหนง………….....…..วิทยฐานะ……………………………. 
เลขประจำตัวประชาชน................................................................................... 
ตำแหนงเลขท่ี......………………โรงเรียน…………..……….......……………………………….……......................................  
รับเงินเดือนอันดับ………......…....อัตราเงินเดือน…………....……………………บาท (ปงบประมาณ พ.ศ.........…..…..) 
หมายเลขโทรศัพท.................................................................................. 

 
 

สังกัด 
ท่ีขอยาย 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................................................. 
      สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สำนักงานงาน กศน. 
 อื่น ๆ 

กรณี 

ท่ีขอยาย 

 การยายกรณีปกติ   ครั้งท่ี 1    ครั้งท่ี 2 
 การยายกรณีพิเศษ ขอ.................................................................................................... 
 การยายเพ่ือประโยชนทางราชการ กรณี........................................................................ 
หมายเหตุ : ใหเลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

ประวัดิสวนตัว ขอมูลอ่ืน ๆ ขอยายไปดำรงตำแหนง (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง) 
 

1. เกิดวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ............ 
2. คุณวุฒิ.................................................................. 
   สาขาวิชา/วิชาเอก.................................................. 
   วิชาโท..................................................................... 
(ใหระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโทท่ีสำเร็จการศึกษา) 
3. ความรูความสามารถ............................................. 
   ............................................................................... 
   ............................................................................... 
4. ประสบการณ........................................................ 
  ................................................................................ 
  ................................................................................ 
5. คูสมรส ช่ือ............................................................ 
    อาชีพ.................................................................... 
    ท่ีทำงาน................................................................ 
    ตำบล.................................................................... 
    อำเภอ................................................................... 
    จังหวัด................................................................... 
 

 

1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
    เคยถูกลงโทษทางวินัย 
     ภาคทัณฑ              ตัดเงินเดอืน 
     ลดข้ันเงินเดือน/ลดเงินเดือน 
    เคยถูกพิจารณาเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู 
     วากลาวตักเตือน      ภาคทัณฑ 
     พักใชใบอนุญาต      เพิกถอนใบอนุญาต 
 
2. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 
     กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
     มีเสียง/กลิ่น/ฝุนละออง/มลพิษ 
     ใชภาษาถ่ินมากกวาภาษาไทย 
     ยากลำบากในการเดินทาง 
     ระยะทางจากสถานศึกษาถึงสวนราชการ/ 
          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................กม. 
     อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................. 
    ...................................................................................... 
    ....................................................................................... 

 การยายกรณีปกติ เหตุผล............................................................................................................... 
1. ใหระบุสถานศึกษาท่ีขอยาย โดยเรียงลำดับตามความประสงค 
    (1) โรงเรียน...............................................................................อำเภอ............................................. 
    (2) โรงเรียน...............................................................................อำเภอ............................................. 
    (3) โรงเรียน...............................................................................อำเภอ............................................. 
2. ถาไมไดตามท่ีระบุ 
     (1) ขอระงับการยาย    (2) สถานศึกษาใดก็ได.................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา 
     กรณีไดรับการพิจารณาไดยายตามขอ 1 หรือขอ 2(2) แลวจะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง  
ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิน้ 

 การยายกรณีพิเศษ ขอ...............เหตผุล.......................................................................................... 
1. ใหระบุอำเภอที่มีสถานที่ประสงคจะยายไปดำรงตำแหนงในจังหวัด โดยเรียงลำดับตามความประสงค 
    (1) โรงเรียน................................................................................อำเภอ............................................ 
    (2) โรงเรียน................................................................................อำเภอ............................................ 
    (3) โรงเรียน................................................................................อำเภอ............................................ 
2. ถาไมไดตามระบุ 
     ใหพิจารณาสถานศึกษาใดก็ไดใน............................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา 
 กรณีไดรับการพิจารณาไดยายแลวจะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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ประวัติสวนตัว ขอมูลอ่ืน ๆ ขอยายไปดำรงตำแหนง(เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง) 

6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี............................................ 
    หมูท่ี..............ตำบล............................................. 
    อำเภอ................................................................. 
    จังหวัด................................................................. 
7. ท่ีอยูเมื่อไดรับยายแลว บานเลขท่ี........................ 
    หมูท่ี..............ตำบล............................................. 
    อำเภอ................................................................. 
    จังหวัด................................................................ 

3. ปจจุบันชวยปฏิบัติราชการท่ี 
    .................................................................................... 
    .................................................................................... 
    .................................................................................... 
    ................................................................................... 
    ตั้งแตวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ............ 
 
4. รางวัลท่ีไดรับหรือผลงานท่ีแสดงถึงความรู
ความสามารถ 
    (1)............................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
    (2)............................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
    (3)............................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
    (4)............................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
    (5)............................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 

 การยายเพ่ือผลประโยชนของทางราชการ กรณี........................................................................... 
เหตุผล..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวา จะยายไปดำรงตำแหนงในสถานศึกษาท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พิจารณาโดยไมขอระงับหรือเปลีย่นแปลงไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
หมายเหตุ : การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ ใหเปนดุลยพินิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสวนราชการอ่ืน แลวแตกรณี ท่ีจะพิจารณาวาจะใหเขียนคำรอง 
ขอยายหรือไม 

ประวัติการรับราชการ  ขอยายสบัเปลี่ยน 
ขอยายสับเปลี่ยนกับ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.............................................................................................. 
ตำแหนง......................วิทยฐานะ................................................ตำแหนงเลขท่ี........................................ 
สถานศึกษา............................................................................................................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ.....................อัตราเงินเดือน.................................บาท (ปงบประมาณ พ.ศ................) 
หมายเลขโทรศัพท...................................................................................... 
เหตุผล...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา 
 กรณีไดรับการพิจารณาไดยายแลวจะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

1. เริม่รับราชการตำแหนง........................................ 
    สถานศึกษา.......................................................... 
    สังกัด................................................................... 
    ตั้งแตวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ............ 
2. ปจจุบันดำรงตำแหนง.......................................... 
    สถานศึกษา......................................................... 
    สังกัด................................................................... 
    ตั้งแตวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ............. 
3. รวมเวลารับราชการท้ังหมด............................ป 
    .........................เดือน....................วัน 
4. การลาศึกษาตอเต็มเวลา 
     ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
     อยูระหวางลาศึกษาตอเตม็เวลา 
    ระดับ................................................................ 
    สถาบัน............................................................. 
    ตั้งแตวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ......... 

 
 
 

การรับรองเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 ขาพเจาไมตดิเง่ือนไขการบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือกหรอื
เง่ือนไขการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ี    
ก.ค.ศ. หรือหนวยงานอ่ืนกำหนด 
 ขาพเจาติดเง่ือนไขการบรรจแุละแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑฯ ..................................................................................................................................... 
 ขาพเจาติดเง่ือนไขการแตงตัง้ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑฯ......................................... 
................................................................................................................................................................ 
 ขาพเจาติดเง่ือนไขการบรรจแุละแตงตั้งตามโครงการ..................................................................... 
หนวยงาน................................................................................................................................................ 
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หลักฐานประกอบการพิจารณา ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
 
ใหผูขอยายจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
(กรณีหลักฐานท่ีเปนฉบับสำเนา ใหรับรองสำเนาทุกฉบับ) 
       สำเนา ก.พ. 7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ. 16 
       สำเนาทะเบียนบาน 
       สำเนาใบสำคัญการสมรส 
       ใบรับรองแพทย 
       บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝายปกครอง 
       บันทึกขอตกลงของผูขอยายสับเปลี่ยนทุกคน 
       อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................................................. 
            ................................................................................................................................................... 
            .................................................................................................................................................. 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
หากขาราชการครูรายน้ีไดรับการพิจารณายาย โรงเรียนตองการครวิูชาเอก............................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                   (ลงช่ือ)............................................................................................. 
                                  (.....................................................................) 
                 ตำแหนง.............................................................................................. 
                     วันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ.................. 
 
ความเห็นของผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 
หรือหัวหนาสวนราชการอ่ืน แลวแตกรณ ี
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
                   (ลงช่ือ)............................................................................................. 
                                  (.....................................................................) 
                 ตำแหนง.............................................................................................. 
                     วันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ.................. 
 
 
ขอรับรองวาขอมูลถกูตองและเปนความจริง 
 
     (ลงช่ือ).....................................................................ผูขอยาย 
                        (....................................................................) 
                วันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 
หมายเหตุ : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสวนราชการอ่ืน แลวแตกรณ ี
               สามารถปรับแบบคำรองขอยายไดตามความเหมาะสมและจำเปน 


