
บันทึกขอความ
สวนราชการ……………………………………………………………………………………… ………..
ที่…………………………………………………...วันที่………………………………………………………………
เรื่อง  ขอยายหรือเปลี่ยนตํ าแหนงของ……………………………………………………………………………………..…

เรียน   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ขาพเจา…………………….…………………ตํ าแหนง……………………….สังกัด……………..………………………..
ขอสงแบบแสดงความจํ านงขอยายหรือเปลี่ยนตํ าแหนงไปดํ ารงตํ าแหนง……………………………สังกัด……………………………………….

                       มาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสํ านักงานตรวจบัญชีสห
 เห็นสมควรใหยายตามที่เสนอ  เหน็สมคว
 ไมสมควรพิจารณาใหยาย  เนื่องจาก…………………………

ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับผูอํ านวยการสํ านักงานตรวจบัญ
 เห็นสมควรใหยายตามที่เสนอ  เหน็สมคว
 ไมสมควรพิจารณาใหยาย  เนื่องจาก…………………………

ความเห็นของเจาหนาที่
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………..….ผูขอยาย
(……………………………………..)

ตํ าแหนง…………………………………………...
วันที่……………………………………………….
กรณ / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุม
รชะลอการยาย  เนื่องจาก………………………………….….…………

………………………………………………………………………

ชีส
รช

…

…
…
…
…
…
…
…
…

ลงชื่อ……………………….……………………
(…………………..………………..)

ตํ าแหนง…………………………………………...
วันที่……………………………………………….
หกรณ / ผูอํ านวยการกอง
ะลอการยาย  เนื่องจาก……………………………….……………

………………………………………………………………………

……
……
……
……
……
……
……
……

ต
ว

ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………..)

 ําแหนง…………………………………………...
ันที่……………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………..…………
………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………



แบบแสดงความจํ านงขอยายหรือเปลี่ยนตํ าแหนงของขาราชการและลูกจางประจํ า

1.  ชื่อ…………………………………………….นามสกุล…………………………………………………อายุ……………………ป
     วุฒิ / สาขา……………………….…………….ต ําแหนง………………………………………………ตํ าแหนงเลขที่……..…….
     ฝาย / กลุม / สํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณ…………………..……………………………สํ านักงานตรวจบัญชีสหกรณที่………
     กอง…………………………………………………………รับเงินเดือนในระดับ……………………ขั้น……………………..บาท
2.  ภูมิลํ าเนาปจจุบัน เลขที่……………….ตรอก / ซอย……………………………....ถนน……………………………….…………
     แขวง / ตํ าบล………………………….เขต / อํ าเภอ……………จังหวัด………….…รหัสไปรษณีย…………….โทร.….……….
     ภูมิลํ าเนาเดิม เลขที่……………………ตรอก / ซอย……………………….……..ถนน…………………………………….……
     แขวง / ตํ าบล…………………………..เขต / อํ าเภอ……………จังหวัด……….…..รหัสไปรษณีย…………….โทร.….……….
     ภูมิลํ าเนาของภรรยา / สามี เลขที่……..….ตรอก / ซอย…………………….…….ถนน…………..…………………….……….
     แขวง / ตํ าบล…………………………..เขต / อํ าเภอ……………จังหวัด………..รหัสไปรษณีย…………….โทร.………..…….

3.  บรรจุรับราชการครั้งแรกในตํ าแหนง……………………………….………..สังกัด……………………………………………….
     ……………………………………….……………………………………………………………………………………………..
     เมื่อวันที่…….……….เดือน…………………………………………..พ.ศ……….……………………………………………….
4.  โอนมารับราชการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณตํ าแหนง…………………………………………….………………………………...
     เมื่อวันที่…….เดือน………………………...พ.ศ………………….เหตุผลที่โอนมาเนื่องจาก…………………………….………
     …………………………………………………………………………………………………….………………………………..
5.  ประวัติการทํ างาน (เมื่อมีการเปลี่ยนสังกัด / เปล่ียนตํ าแหนง / เปล่ียนระดับ)
     วัน   เดือน  ป ตํ าแหนง สังกัด
     ………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
     ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..
     ……………………………………………………………………………………….……………………………………………..
     …………………………………………………………………………………….………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………….………………………………………..
     …………………………………………………………………………………….………………………………………………..
     …………………………………………………………………………..……….………………………………………………..

ประวัติสวนตัว

ประวัติการรับราชการ



6.  เริ่มปฏิบัติราชการในจังหวัดปจจุบันตั้งแตวันที่……………
     (นับแตวันรายงานตัว)  นับเวลาถึงวันที่ยื่นแบบแสดงความ
7.  การแสดงความจํ านงขอยาย
       เปนครั้งแรก
       เคยขอมาแลว………….ครั้ง     ไดรับอ
8.  ขอยายไปดํ ารงตํ าแหนง……………………………………
     ………………………………………………………………
     เหตุผล………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
     ………………………………………………………………
9.  ผูที่จะยายสับเปล่ียนตํ าแหนง (ถามี)  คือ…………………
     ต ําแหนง……………………………………………………
10. ในขณะทีข่าพเจาจดัท ําแบบแสดงความจ ํานงขอยายหรอืเปล่ียน
       ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
        ไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยูแลว

      
     

     หากไดรับอนุมัติใหยายหรือเปล่ียนตํ าแหนงไปดํ ารงตํ าแหน
     -  คาเชาบาน  ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน พ.ศ. 252
     -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตามพระราชกฤษฎีก
        (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2541

        ลงชื่อ……
                (……
ต ําแหนง………
วนัที่…………

-
- 2 
..เดือน………………………………พ.ศ………………………
จํ านงขอยายฯ   รวมระยะเวลา………..ป……….เดือน……..วัน

นุมัติ…………...ครั้ง        ไมไดรับอนุมัติ……………ครั้ง
………………..สังกัด……………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
.สังกัด…………………………………………………………….
ต ําแหนงนี ้(โดยขดีเครือ่งหมา       ลงใน  หนาขอความทีต่องการ)

 มีสิทธิเบิกคาเชาบาน  แตไ
 เคยใชสิทธิเบิกคาเชาบาน 
เหตุผล……………………
          ……………………

งทางสังกัดใหม  ตามคํ ารอ
7 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท
าคาใชจายในการเดินทาง

……………………………
…………………………
……………………………

……………………………
ย

มเคยใชสิทธิเลย
แตปจจุบันไมไดใชสิทธิ
………………………………………
………………………………………

งนี้  ขาพเจาไมมีสิทธิเบิก
ี่ 7) พ.ศ. 2541 และ
ไปราชการ พ.ศ. 2526 และ แกไขเพิ่มเติม

………..
…………)

………..
………….
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