
เอกสารแนบประกอบการยื่นค าร้องขอย้ายและแนวปฏิบัติ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

1. หนังสือน าส่งจากสถานศึกษา ถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 1)  แบบค ำร้องขอย้ำย        จ ำนวน 1 ชุด  

2) กำรยื่นค ำร้องขอย้ำยทุกกรณีต้องแนบส ำเนำ ก.พ.7 หรือส ำเนำ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบันและมี 
(ระบุเงินเดือน 1 ตุลำคม 2563)เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบลงนำมรับรองถูกต้อง  จ ำนวน 1 ชุด 

3) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ใบปริญญำบัตร/ใบระเบียนผลกำรเรียน)   จ ำนวน 1 ชุด 
4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน        จ ำนวน 1 ชุด 
5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน      จ ำนวน 1 ชุด 
6) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ขอส่งค ำร้องขอย้ำย)  จ ำนวน 1 ชุด 

กรณียื่นย้ำยไปต่ำงเขต ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยแต่ละคนเพ่ิมเอกสำรตั้งแต่ล ำดับที่ 1) – 6) อย่ำงละ 1 ชุด 
2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าร้องขอย้าย 
 กรณีปกติ 

1) ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ำยที่
ก ำหนดให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย 

2) ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
3) กรณีย้ำยสับเปลี่ยนกับต ำแหน่งที่มีคนครองในวันที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุรำชกำรเหลือ      

ไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร 
กรณีพิเศษ (ให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เม่ือมีคุณสมบัติที่จะย้ายกรณีพิเศษ) 
1) ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรหรือกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
2) หำกสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16) จะต้องปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูใน

สถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ำยที่ก ำหนดให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย 
โดยยื่นย้ำยกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ติดตำมคู่สมรส 
2) เจ็บป่วยร้ำยแรง 
3) ถูกคุกคำมต่อชีวิต 
4)  ดูแลบิดำ มำรดำ คู่สมรสหรือบุตรที่เจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพพลภำพ 

3.แนวปฏิบัติ 
 3.1 การย้ายทุกกรณี ให้ยื่นแบบค าร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
       1) กรณีขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    จ านวน 1  เล่ม 
       2) กรณขีอย้ำยไปต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  (ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ประสงค์ 
จะย้ำยไป ระบุไว ้โดยจะต้องเพ่ิมอีก 1 เล่ม ส ำหรับเก็บไว้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33) 

         3) กรณีขอย้ำยจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จ านวน 2  เล่ม 
                  4) ส ำเนำ ก.พ.7หรือ ส ำเนำ ก.ค.ศ.16 ในเล่ม ต้องมีเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติลงลำยมือชื่อ
รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 เล่ม กรณีท่ีย้ำยมำจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อีก 1 เล่ม ถ่ำยเอกสำรจำกตวัจริงแลว้
ให้ผู้ส่งค ำร้องขอย้ำยรับรอง 
        5) กำรรับรองส ำเนำเอกสำร ให้ใช้ปำกกำสีน้ ำเงิน 
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4.การแนบหลักฐานประกอบค าร้องขอย้ายที่รับรองส าเนาถูกต้อง (เพิ่มเติม) ตามเหตุผลการขอย้าย ดังนี้ 
 4.1 ย้ายกรณีปกติ 
  1) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส  
   1.1) ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส/ทะเบียนสมรส 
   1.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอย้ำยและคู่สมรส 
  2) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำหรือบุตร 
   2.1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำหรือบุตร และของผู้ขอย้ำย 
   2.2) เอกสำรอ่ืนที่แสดงควำมจ ำเป็นในกำรอุปกำระ 
  3) ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ 
   3.1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอย้ำยที่อยู่ปัจจุบันหรือเอกสำรแสดงที่อยู่ปัจจุบัน 
   3.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้ขอย้ำยจะกลับไปอยู่อำศัยในภูมิล ำเนำเดิม 
  4) ย้ำยสับเปลี่ยน 
   ให้ยื่นแบบค ำร้องขอย้ำยของตนเอง และแนบค ำร้องขอย้ำยของคู่สับเปลี่ยนและ
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมด้วยเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หนังสือยินยอมกำรย้ำยสับเปลี่ยน
พร้อมได้แนบแบบรำยงำนปริมำณงำนสถำนศึกษำของคู่ย้ำยสับเปลี่ยนมำด้วยแล้ว 
 4.2 ย้ายกรณีพิเศษ 
  1) ย้ำยติดตำมคู่สมรส (ต้องขอย้ำยภำยในก ำหนด 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่) 
   1.1) ส ำเนำใบส ำคัญสมรส/ทะเบียนสมรส 
   1.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอย้ำยและคู่สมรส 
   1.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้ขอย้ำย    

1.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจของคู่สมรส 
1.5) ส ำเนำค ำสั่ง/หนังสือสั่งกำรแต่งตั้งให้คู่สมรสไปปฏิบัติหน้ำที่ทำงสังกัดใหม่เป็น

กำรประจ ำ 
1.6) ให้มีบันทึกกำรขอช่วยรำชกำร (หำกขอไปช่วยรำชกำร) 

  2) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ผู้ขอย้ำยเป็นผู้เจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ำยแรงต้องรักษำตัว
ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สำมำรถรักษำได้ เอกสำรที่ผู้ขอย้ำยต้องแนบ     
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 
   2.1) ส ำเนำประวัติกำรรักษำและใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันฉบับจริง 
  3) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต ผู้ขอย้ำยเป็นผู้ประสบปัญหำถูกคุกคำม ถูกปองร้ำยต่อชีวิต  
โดยมีหลักฐำนทำงรำชกำรยืนยัน และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นให้ค ำรับรอง เอกสำรที่ผู้ขอย้ำยต้องแนบพร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 
   3.1) หลักฐำนกำรถูกคุกคำมหรือถูกปองร้ำย เช่น ส ำเนำหลักฐำนกำรแจ้งควำมประจ ำวัน
เกี่ยวกับคดี หรือส ำเนำหลักฐำนกำรรับแจ้งของเจ้ำหน้ำฝ่ำยปกครอง (ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน)  
   3.2) ค ำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำว่ำถูกคุกคำมหรือถูกปองร้ำยจริง 
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  4) ย้ำยเพ่ือดูแลบิดำมำรดำ/คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง  
   4.1) ดูแลบิดำ มำรดำซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง เอกสำรที่ผู้ขอย้ำยต้องแนบพร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องว่ำเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรที่เหลืออยู่คนเดียวของบิดำมำรดำ หำกมีบุตรหลำยคนต้องมีหนังสือ
รับรองจำกบุตรคนอ่ืน ๆ ว่ำผู้ขอย้ำยเป็นบุตรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบดูแลบิดำมำรดำ พร้อมทั้งให้      
เจ้ำพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับรองด้วย 
    4.1.1) หลักฐำนกำรรับรองจำกแพทย์แผนปัจจุบันว่ำ บิดำหรือมำรดำของ   
ผู้ขอย้ำยเจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรับกำรรักษำตัวต่อเนื่องเป็นเวลำนำน เช่น ส ำเนำประวัติกำรรักษำและใบรับรอง
แพทย์แผนปัจจุบันฉบับจริง 
    4.1.2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำและของผู้ขอย้ำย  
    4.1.3) บันทึกข้อควำมเรียนผู้บังคับบัญชำชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นใน
กำรขอย้ำยกรณีพิเศษเพ่ือดูแลบิดำ มำรดำซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง 
   4.2) ดูแลคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง  
    4.2.1) ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส/ทะเบียนสมรส 
    4.2.2) หลักฐำนกำรรับรองจำกแพทย์แผนปัจจุบันว่ำ คู่สมรสของผู้ขอย้ำย
เจ็บป่วยร้ำยแรงต้องรับกำรรักษำตัวต่อเนื่องเป็นเวลำนำน เช่น ส ำเนำประวัติกำรรักษำและใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบันฉบับจริง 
    4.2.3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรสและของผู้ขอย้ำย 
    4.2.4) บันทึกข้อควำมเรียนผู้บังคับบัญชำชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น   
ในกำรขอย้ำยกรณีพิเศษเพ่ือดูแลคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


