
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานเทศบาล 

************************ 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  17 (5)  ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และขอ้ 12 แหง่ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละ
แตง่ตัง้ การยา้ย การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี   22  พฤศจิกายน  
2544  และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2545  เม่ือวนัท่ี  30  มกราคม  
2545               ไดมี้มตกิ าหนดหลกัเกณฑก์ารบรรจผุูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน
เทศบาลไว ้         ดงัตอ่ไปนี ้

  1.   เม่ือพนกังานเทศบาลผูใ้ดออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย
การรบัราชการทหาร ใหเ้ทศบาลสงวนต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัไวส้  าหรบับรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการ 

  2.    พนกังานเทศบาลผูท่ี้ไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหาร  ตามขอ้ 1 หากผูน้ัน้
ประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการในเทศบาลเดมิจะตอ้งย่ืนค าขอพรอ้มดว้ยหนงัสือรบัรองประวตัิการรบั 
ราชการทหารตามแบบท่ีก าหนดทา้ยประกาศนี ้ภายใน  180 วนั      นบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร 

  3.   ใหเ้ทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวตักิารรบัราชการทหาร ตามขอ้  2   หากเห็นวา่
เป็นเอกสารท่ีถกูตอ้ง และผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระท าการใด ๆ ในระหวา่งรบัราชการทหาร
อนัเสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง  หรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั่วอยา่งรา้ยแรง  และผูน้ัน้ไมเ่ป็นผูข้าด
คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม   อีกทัง้ไดผู้น้ัน้ไดย่ื้นค าขอบรรจกุลบัเขา้รบัราชการภายใน 180  วนันบั
แต ่  วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหน้ายกเทศมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล        สั่งบรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบั
เดมิท่ีสงวนไว ้ โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือน    ดงันี ้

    (1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป         
แตไ่มถ่ึง 1 ปี ใหส้ั่งบรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล โดยใหร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิ 
และในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิไดไ้มเ่กินครึง่ขัน้ 



 
 ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรบัราชการทหาร เม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลา

ในการปฏิบตังิานของครึง่ปีท่ีแลว้มาของผูน้ัน้ก่อนออกไปรบัราชการทหารแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ใหส้ั่งบรรจุ
ผูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิไดอี้กไมเ่กินครึง่ขัน้        
ตวัอยา่งเชน่ นาย ก. บรรจเุม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2543 ไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร มีก าหนดระยะเวลา 11 เดือน ตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม 2545 และไดร้บัการบรรจกุลบัเขา้รบัราชการตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2545 ซึ่งตามเกณฑ ์นาย ก. 
มีเวลาไปรบัราชการทหารตัง้แต ่6 เดือน ขึน้ไปจะไดร้บัการบรรจกุลบัโดยไดร้บัเงินเดือนสงูกวา่เดมิ ครึง่ขัน้ 
และโดยท่ีเศษของ 6 เดือนอีกจ านวน 5 เดือน เม่ือน าไปรวมกบัระยะเวลาการปฏิบตังิานในครึง่ปีท่ีแลว้มา
ของนาย ก. ก่อนออกไปรบัราชการทหาร จ านวน 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2544 ถึงวนัท่ี 30 
เมษายน 2544 รวมกนัแลว้ได ้ครบ 6 เดือนกรณีเชน่นี ้ใหส้ั่งบรรจ ุนาย ก.กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังาน
เทศบาล โดยไดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้สงูกว่าเดมิไดอี้กไมเ่กินครึง่ขัน้ รวมเป็นหนึ่งขัน้ 
      (2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหาร มีเวลารบัราชการทหารครบ 1 ปี ใหผู้มี้อ  านาจสั่ง
บรรจผุูน้ัน้กลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขัน้ท่ีสงู
กวา่เดมิไดไ้มเ่กินปีละหนึ่งขัน้ 
      (3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปเศษของ
ปีท่ีไปรบัราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน 
ใหส้ั่งบรรจผุูน้ัน้โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดมิและในขัน้ท่ีสงูกวา่เดมิ เพิ่มจากขอ้ (2) ไดอี้กไมเ่กินครึง่
ขัน้ส  าหรบัระยะเวลาท่ีค านวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณครัง้สดุทา้ยแตไ่ม่
ครบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาค านวณตามเกณฑ ์ขอ้  (1) วรรคสอง 
      ทัง้นี ้การใหไ้ดร้บัเงินเดือนสงูกวา่เดมิ ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นัน้ จะตอ้งไมไ่ด้
รบัประโยชนม์ากกวา่ผูท่ี้มิไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารและตอ้งไมเ่กินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรบัต าแหนง่ระดบัเดมิ 

  4. ในการบรรจผุูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการ หากผูใ้ดไมเ่คยไดร้บัการบรรจ ุ
และแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 ขึน้ไป ซึ่งตอ้งใชว้ฒุิปรญิญาตรี หรือเทียบได้
ไมต่  ่ากวา่นีข้ึน้ไปเป็นคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่มาก่อน หากจะแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในสายงาน
ดงักลา่ว ผูน้ัน้จะตอ้งอยู่ในเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศก าหนดการยา้ยพนกังานเทศบาล  ดว้ยโดยอนโุลม 
 
 
 
 



5. พนกังานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบั  
ราชการทหาร ก่อนวนัท่ีมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ 
การยา้ย การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขัน้เงินเดือนนีมี้ผลใชบ้งัคบั หากพน้จากราชการ
ทหารโดยไมมี่ความเสียหายและประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลในเทศบาลเดมิ ภายใน
ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนันบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร  ใหน้  าความท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2  ขอ้ 3 และขอ้ 4 
มาใชบ้งัคบัแก่พนกังานท่ีกล่าวถึงโดยอนโุลม   

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณีออกจากราชการไปรับราชการทหาร 
*************************** 

เขียนท่ี…………………………………….. 
วนัท่ี……………เดือน………………………พ.ศ…………………. 

เรื่อง ขอกลบัเขา้รบัราชการ 
เรียน …………………………………………………………… 
  ขา้พเจา้……………………………………………….อยู่บา้นเลขท่ี…………………….. 
ถนน……………………………ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต……………………… 
จงัหวดั……………………………..รหสัไปรษณีย.์..………………….โทรศพัท…์…………………………. 
ประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการ  กรณีออกไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร           
ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย  การโอน            
การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
  (1) ขา้พเจา้ไดไ้ปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารสงักดั……… 
……………………………….ตัง้แตว่นัท่ี…………...เดือน………………………..พ.ศ………………….. 
  (2) ขา้พเจา้ไดพ้น้จากราชการทหารเม่ือวนัท่ี………เดือน………………...พ.ศ………… 
  (3) ก่อนไปรบัราชการทหาร ขา้พเจา้ด ารงต าแหนง่………………………………………. 
ระดบั………..ฝ่าย……………………...................……กอง/ส านกั........……………………................. 
เทศบาล…………………………….อ าเภอ…………………………จงัหวดั…………………………….. 
ไดร้บัเงินเดือนในอนัดบั………………ขัน้…………………………….บาท 
  (4) ขา้พเจา้ขอกลบัเขา้รบัราชการตัง้แตว่นัท่ี…………….เดือน………………..พ.ศ…… 
  (5) ขา้พเจา้มีคณุสมบตัทิั่วไป และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบั
คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มเบือ้งตน้ส าหรบัพนกังานเทศบาล และไดย่ื้นหนงัสือรบัรองประวตัใินการรบั 
ราชการทหารของขา้พเจา้มาดว้ยแลว้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………. 
(……………………………………………….) 

 
หมายเหตุ      ผูข้อกลบัเขา้รบัราชการกรณีนี ้จะตอ้งขอกลบัภายในก าหนดเวลาไมเ่กินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวนั
นบัแตว่นัพน้จากราชการทหาร 



แบบหนังสือรับรองประวัตกิารรับราชการทหาร 
 

เขียนท่ี………………………………………… 
วนัท่ี…………เดือน………………………..พ.ศ……………….. 

 
  ขา้พเจา้ 1*………………………………..…….ต าแหนง่……………………………….. 
สงักดั……………………………………………เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ…………………………………... 
ขอรบัรองวา่ในระหวา่งท่ี………………………………………………..รบัราชการทหารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการรบัราชการทหารนัน้ ผูนี้มี้ประวตัใินการรบัราชการทหารดงันี ้
   2*………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………….. 
(………………………………………………….) 

 
 
หมายเหตุ 1* ผูใ้หค้  ารบัรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาต าแหนง่ตัง้แตผู่บ้งัคบักองพนัขึน้ไป 
  2* การรบัรองประวตัใินการรบัราชการทหาร ใหมี้รายละเอียดวา่ไดก้ระท าผิดวินยัทหาร         
อยา่งไรหรือไม ่   และไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระท าการใด ๆ    ในระหวา่งรบัราชการทหารอนั           
เสียหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง หรือไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั่วอยา่งรา้ยแรงหรือไม ่หากเคยกระท าก็ให้
แจง้ขอ้เท็จจรงิโดยละเอียดทกุครัง้ 
 
 


