แบบขอโอนมารับราชการเป็นเจ้าพนักงานตารวจศาล
เขียนที่....................................................

รูปถ่าย
ขนาด1 นิ้ว

วันที่...........เดือน....................... พ.ศ. ................
เรื่อง ขอโอนมารับราชการทางสานักงานศาลยุติธรรม
เรียน เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
ด้วยข้ าพเจ้ าประสงค์ จะโอนมารั บราชการทางส านั กงานศาลยุติ ธรรม เป็ นเจ้ าพนักงานตารวจศาล
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................................
1.2 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................สังกัด............................................................
.....................................................................................โทรศัพท์.....................................................
อัตราเงินเดือน............................................บาท อายุราชการ............................................ปี
1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................ปัจจุบนั อายุ...................ปี...................เดือน
สถานที่เกิดจังหวัด...................................................ศาสนา.............................................................
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี (ระบุ).................................................................
1.4 สถานภาพการสมรส
สามี/ภรรยา ชื่อ – นามสกุล..................................................อาชีพ................................................
สถานที่ทางานคู่สมรส.............................................................โทร..................................................
1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู่................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน..................................................................ตาบล/แขวง...........................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................
2. ประวัติการศึกษา
2.1 วุฒิการศึกษา
ระดับ
ชื่อวุฒิ
(1)............... .............................
(2)............... .............................
(3)............... .............................
(4)............... .............................

วิชาเอก
.....................
.....................
.....................
.....................

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

ปีที่สาเร็จ
.................................
.................................
.................................
.................................

-22.2 ปัจจุบันกาลังศึกษา

ใช้ทุนส่วนตัว

ได้รับทุน (ระบุ)........................................

ระดับ
ชื่อวุฒิ
วิชาเอก
สถานศึกษา
ปีที่คาดว่าจะสาเร็จ
(1)............... ............................. ..................... ..................................... ..............................
(2)............... ............................. ..................... ..................................... ..............................
2.3 การฝึกอบรมดูงาน
หลักสูตรวิชา
สถาบันศึกษา
ระยะเวลา
(1)......................... ...................... .......................................... ......................................
(2)................................................ .......................................... ......................................
(3)................................................ .......................................... ......................................
(4)............................................... .......................................... ......................................
(5)................................................ .......................................... ......................................
2.4 ความรู้ความสามารถพิเศษ
( ) ภาษาต่างประเทศ
ภาษา
ทักษะ
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. ภาษาอังกฤษ
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
การฟัง
2. ภาษา......................................
การพูด
การอ่าน
การเขียน
(
(

) ภาษาท้องถิ่นไทย (ระบุ)...............................
พอใช้
ดี
ดีมาก
) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ไม่มี
ใช้งานได้
ดี
ดีมาก
โปรแกรมที่ใช้งานได้ (ระบุ)...................................................................................
) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................

(
3. ประวัติการทางาน
3.1 ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งปัจจุบันเคยดารงตาแหน่ง (โปรดระบุย้อนหลังจากปัจจุบันลงไปและ
ระบุเฉพาะตาแหน่งที่สาคัญเท่านั้น)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ระยะเวลา
(1).......................................... ............................................. .....................................
(2).......................................... ............................................. .....................................
(3).......................................... ............................................. .....................................
(4).......................................... ............................................. .....................................
(5).......................................... ............................................. .....................................

-33.2 ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง ที่ท่านเคยร่วมปฏิบัติงานด้วย ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
(1) .......................................................... ตาแหน่ง.........................................................................
สถานที่ติดต่อ......................................................โทรศัพท์.........................................................
(2) .......................................................... ตาแหน่ง.........................................................................
สถานที่ติดต่อ......................................................โทรศัพท์.........................................................
(3) .......................................................... ตาแหน่ง..........................................................................
สถานที่ติดต่อ......................................................โทรศัพท์.........................................................
3.3 ประวัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการดาเนินคดี
( ) ไม่เคย
( ) เคย
ต้องโทษทางวินัย (โปรดระบุ).............................................
........................................................................................................................................................
( ) ไม่เคยถูกดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย
( ) อยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดี ( ) คดีแพ่ง ( ) คดีอาญา ( ) คดีล้มละลาย
อยู่ในขั้นตอนใด (พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล)..................................................
ข้อกล่าวหา...........................................................................................................................
4. เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบขอโอน ดังนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด จานวน.................ฉบับ
(4) สาเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) ที่เป็นปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
(5) บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจศาล
จานวน.................ฉบับ
(6) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ระบุ).......................
.................................................................................................จานวน...............ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน และข้อความ
ที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ........................................ผู้ขอโอน
(..........................................)
วันที่...............เดือน.................... พ.ศ. ..................
หมายเหตุ - ผู้ที่ได้รับการพิจารณารับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมแล้ว จะต้องอยู่
ปฏิ บั ติ ร าชการในสั งกั ดส านั กงานศาลยุ ติ ธ รรมเป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี โดยห้ ามโอนไปส่ ว นราชการอื่ น
เว้นแต่ลาออกจากราชการ หรือโดยความเห็นชอบของเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม

บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจศาล
ของ
นาย/นาง/นางสาว/ยศ..........................................................................
ลาดับ

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน

เรื่อง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอรับรองว่า ข้อมูลการปฏิบัติงานดังกล่าวถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ผู้ขอโอนลงนามรับรอง
(ลงชื่อ) .....................................................
( ................................................. )
วันที่ .........................................................

หมายเหตุ

-2ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
(ลงชื่อ) .......................................................
( ..................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
วันที่ ............................................................

หมายเหตุ
(1) ผู้ ข อโอนต้อ งกรอกข้อ ความตรงตามความเป็ นจริ ง ในกรณี ที่ มีค วามผิ ด พลาดอั น เกิด จาก
ผู้ขอโอนหรือตรวจพบว่า การปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ขอโอนนามายื่นมิได้เป็น ผลการปฏิบัติงานของตนเอง สานักงาน
ศาลยุติธรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการโอนตั้งแต่ต้น และถือว่าการแสดงความประสงค์
ขอโอนครั้งนี้เป็นโมฆะ
(2) หากหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ไม่เพียงพอ สานักงานศาลยุติธรรมสามารถให้ผู้สมัครส่ง
หลักฐานเพิ่มเติมได้
(3) กรณีมีข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นให้ปกปิดรายชื่อหรือ
ส่วนที่ทาให้รู้ว่าเกีย่ วข้องกับบุคคลใด
(4) เนื้อหาความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

