
แบบคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ย่ืนคํารองขอยายวันท่ี.................................................................................................................. 

ชื่อ-สกุล...................................................................................ตําแหนง................วิทยฐานะ............................................... 

เลขประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

สถานศึกษา...........................................................................................................อําเภอ.................................................... 

สังกัด (สศศ./สพป./สพม.) ................................................................................................................................................. 

รับเงินเดือนอันดับ............................อัตราเงินเดือน........................................บาท (ปงบประมาณ พ.ศ. ..........................) 

หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................................ 

สังกัด 

ที่ขอยาย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา............................................................................................... 

       สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        สํานักงาน กศน.         อื่น ๆ 

กรณ ี

ที่ขอยาย 

 การยายกรณีปกติ       ครั้งท่ี 1       ครั้งท่ี 2 

 การยายกรณีพิเศษ ขอ.................................. 

 การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ กรณี............................................................................... 

หมายเหตุ : ใหเลือกกรณีใดกรณหีนึ่ง 

ประวัติสวนตัว ขอมูลอื่น ๆ ขอยายไปดํารงตําแหนง (เลือกกรณีใดกรณหีนึ่ง) 

1. เกิดวันท่ี............เดอืน......................................พ.ศ. ................ 

2. คุณวุฒิ.................................................................................... 

    สาขาวิชา/วิชาเอก................................................................... 

    วิชาโท..................................................................................... 

    คุณวุฒิ.................................................................................... 

    สาขาวิชา/วิชาเอก................................................................... 

    วิชาโท..................................................................................... 

    (ใหระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ที่สําเร็จการศกึษา) 

3. ความรูความสามารถ............................................................... 

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

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

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

4. ประสบการณ........................................................................... 

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

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

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

 

1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 

    ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  

    เคยถูกลงโทษทางวินัย 

          ภาคทัณฑ         ตัดเงินเดอืน 

          ลดขั้นเงินเดือน/ลดเงินเดอืน 

    ไมเคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพคร ู

    เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

        วากลาวตักเตือน  ภาคทัณฑ 

        พักใชใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต 

2. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 

    กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 

    มีเสียง/กลิ่น/ฝุนละออง/มลพิษ 

    ใชภาษาถิ่นมากกวาภาษาไทย 

    ยากลําบากในการเดินทาง 

    ระยะทางจากสถานศึกษา ถึงสวนราชการ/ 

         สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.....................กม. 

    อื่น ๆ ระบุ.................................................... 

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

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

 การยายกรณีปกติ เหตุผล................................................................................................................................ 

     1. ใหระบุสถานศึกษาที่ขอยาย โดยเรียงลําดับตามความประสงค 

         (1) โรงเรียน...................................................................................................... 

         (2) โรงเรียน...................................................................................................... 

         (3) โรงเรียน...................................................................................................... 

     2. ถาไมไดตามระบุ 

          (1) ขอระงับการยาย    (2) สถานศึกษาใดก็ได ใน.……………………………………………………………… 

     ขาพเจาขอรับรองวา 

      กรณีไดรับการพิจารณาไดยายตามขอ 1 หรือขอ 2(2) แลว จะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 

 การยายกรณีพิเศษ ขอ.................เหตุผล........................................................................................................ 

     1. ใหระบุอําเภอที่มีสถานศึกษาที่ประสงคจะยายไปดํารงตําแหนงในจังหวัด โดยเรียงลําดับตามความประสงค 

         (1) อําเภอ...................................................................................................... 

         (2) อําเภอ...................................................................................................... 

         (3) อําเภอ...................................................................................................... 

     2. ถาไมไดตามระบุ 

          ใหพิจารณาสถานศึกษาใดก็ได ใน สพป.เพชรบูรณ เขต 1 

     ขาพเจาขอรับรองวา 

      กรณีไดรับการพิจารณาไดยายแลว จะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ประวัติสวนตัว ขอมูลอื่น ๆ ขอยายไปดํารงตําแหนง (เลือกกรณีใดกรณหีนึ่ง) 

5. คูสมรส ชื่อ-สกุล...................................................................... 

    อาชีพ....................................................................................... 

    ที่ทํางาน.................................................................................. 

    ตําบล....................................................................................... 

    อําเภอ..................................................................................... 

    จังหวัด..................................................................................... 

6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................................หมูที่................. 

    ตําบล............................................อําเภอ................................ 

    จังหวัด..................................................................................... 

7. ที่อยูเมือ่ไดรับยายแลว บานเลขที่.........................หมูท่ี........... 

    ตําบล............................................อําเภอ................................ 

    จังหวัด..................................................................................... 

3. ปจจุบันชวยปฏิบัติราชการท่ี 

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

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

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

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

ตั้งแตวันที่...........เดือน...........................พ.ศ............. 

4. รางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู 
    ความสามารถ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    (5)....................................................................... 

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

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

 การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ กรณ.ี................................................................................................ 

     เหตุผล.............................................................................................................................................................. 

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

 ขาพเจาขอรับรองวา จะยายไปดํารงตําแหนงในสถานศกึษาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 

โดยจะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

     หมายเหตุ : การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหเปนดุลยพินิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสวนราชการอ่ืน แลวแตกรณี ท่ีจะพิจารณาวาจะใหเขียนคํารองขอยาย 

หรือไม 

 ขอยายสับเปลี่ยน 

      ขอยายสับเปลี่ยนกับ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 

      เลขประจําตัวประชาชน.....................................................................................................ตําแหนง................ 

      วิทยฐานะ.........................................ตําแหนงเลขท่ี.................สถานศึกษา..................................................... 

      อําเภอ..........................................สงักัด........................................................................................................... 

      รับเงินเดือนอันดับ..............................อัตราเงินเดือน.............................บาท (ปงบประมาณ พ.ศ.................) 

      หมายเลขโทรศัพท........................................................................................................................................... 

      เหตุผล............................................................................................................................................................. 

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

     ขาพเจาขอรับรองวา 

      กรณีไดรับการพิจารณาไดยายแลว จะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประวัติการรบัราชการ 

1. เริ่มรับราชการตําแหนง........................................................... 

    สถานศึกษา............................................................................. 

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

    ตั้งแตวันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. .............. 

2. ปจจุบันดํารงตําแหนง.............................................................. 

    สถานศึกษา............................................................................. 

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

3. รวมระยะเวลารับราชการทั้งหมด........................................ป 

    ................................เดอืน..............................วัน 

 

การรบัรองเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 

      ขาพเจาไมติดเงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งตามหลกัเกณฑและวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือกหรือเงื่อนไข 

การแตงต้ังใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหนวยงาน
อื่นกําหนด 

      ขาพเจาติดเงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลอืกตาม
หลักเกณฑฯ............................................................................................................................................................ 

      ขาพเจาติดเงื่อนไขการแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑฯ................................................... 

      ขาพเจาติดเงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้งตามโครงการ............................................................................... 

           หนวยงาน................................................................................................................................................. 
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หลักฐานประกอบการพิจารณา ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

4. การลาศึกษาตอเต็มเวลา 

     ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 

     อยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 

         ระดับ............................................................................... 

         สถาบัน............................................................................ 

         ตั้งแตวันท่ี............เดอืน...............................พ.ศ.............. 

ใหผูขอยายจดัสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้
(กรณีหลักฐานที่เปนฉบับสําเนา ใหรับรองสาํเนาทุกฉบับ) 
           สําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนา ก.ค.ศ.16 
           สําเนาคําสั่งบรรจุฯ (กรณีผูไดรับการบรรจุมาแลวไมครบ 5 ป) 
           สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 
           สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
           สําเนาทะเบียนบาน 
           สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) 
           ใบรับรองแพทย (ถามี) 
           บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝายปกครอง (ถามี) 
           บันทึกขอตกลงของผูขอยายสับเปลี่ยนทุกคน (ถามี) 
           อื่น ๆ (ถามี) ระบุ ........................................................................................................... 

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

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

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

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

หากขาราชการครูรายนี้ไดรับการพิจารณายาย โรงเรียนตองการครูวิชาเอก........................................................................................... 

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

                                                               ลงชื่อ............................................................... 

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

                                                          ตําแหนง......................................................................... 

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

ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรือ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
หรือหัวหนาสวนราชการอื่น แลวแตกรณี 

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

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

                                                               ลงชื่อ............................................................... 

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

                                              ตําแหนง......................................................................................................... 

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

ขอรบัรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 

 ลงชื่อ.............................................................ผูขอยาย 

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

                                        วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ................ 
หมายเหต ุ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา หรือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสวนราชการอื่น แลวแตกรณ ี
  สามารถปรับแบบคํารองขอยายไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

 


