
   

  

 

ประกาศจงัหวดั 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

****************************** 

  ดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีความเป็น

อิสระในการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบคุคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน 

ประกอบกบัพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญัตใิห ้คณะกรรมการ

พนกังานเทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล  สาํหรบั

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบรหิาร และอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล  

และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของ

เทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของ

เทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล กาํหนด คณะกรรมการพนกังานเทศบาล จงัหวดั

นครราชสีมา ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2545 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2545 ไดมี้มตปิระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลไวด้งัตอ่ไปนี ้

  ขอ้  1   ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  จงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล“ 

  ขอ้  2   ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤศจิกายน 2545 เป็นตน้ไป 
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  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลสาํหรบั         

พนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด บรรดา            

พระราชบญัญตัิ  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการ        

บรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาลในสว่นท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี ้          

หรือซึ่งขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนีแ้ทน 

  ขอ้  4   ในประกาศนี ้

  “  ก.ท. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน 

  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา่  คณะกรรมการพนกังานเทศบาลตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน 

  “  พนกังานเทศบาล “  หมายความว่า   พนกังานเทศบาลซึ่งไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหห้มายความรวมถึง

พนกังานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ีไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของ       

รฐับาลและเทศบาลนาํมาจดัเป็นเงินเดือน   

  " พนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน "  หมายความวา่  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พนกังาน

สว่นตาํบล   ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่นกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ ซึ่งไดร้บัการบรรจแุละ แตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัริาชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน หรือจาก

เงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนนุของรฐับาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์ร        ปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินนาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ิน 

  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนัน้นอกจาก

พนกังานเทศบาล และพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการพนกังานเทศบาล รกัษาการตามประกาศนี ้และใหมี้อาํนาจ    

ตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนี ้
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หมวด  1 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ขอ้  6    ผูท่ี้จะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ     

ตอ้งหา้ม  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีอายไุมต่ ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ ์

(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น           

ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ 

(4) ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ขา้ราชการการเมือง  

(5) ไมเ่ป็นผูมี้กายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ไรค้วามสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกาํหนด ดงันี ้

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคตดิยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

(6)  ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสั่งใหพ้กัราชการหรือถกูสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน             

ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี จนเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม 

(8) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

(9)  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

(10)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ               

ความผิดทางอาญา เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วย              

งานอ่ืนของรฐั   

(12) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาล ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  
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(13) ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทั่วไป หรือ            

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14) ไมเ่ป็นผูเ้คยกระทาํการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ                                               

  ขอ้  7    ผูท่ี้จะเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล ซึ่งขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามขอ้  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลได ้ในกรณี    ดงันี ้

(1)  ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัติามขอ้  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 

(2)  ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 (11)  (12) ซึ่งไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แลว้ และมิใชก่รณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอ่หนา้ท่ี 

(3) ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัิตามขอ้  6 (13)  ซึ่งไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้    

และมิใชก่รณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตตอ่หนา้ท่ี 

  ขอ้  8   ผูท่ี้เป็นพนกังานเทศบาลตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  6    

ตลอดเวลาท่ีรบัราชการ  เวน้แตค่ณุสมบตัิตามขอ้  6  (6)  หรือไดร้บัการยกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือ มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7 

  ขอ้  9   การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7            

ของ  ก.ท.จ. ใหพ้ิจารณาถึงความจาํเป็นและประโยชนข์องทางราชการท่ีจะไดร้บั และมตขิอง  ก.ท.จ. ในการ

ประชมุปรกึษายกเวน้คณุสมบตัหิรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ให ้ ก.ท.จ.  ประชมุพิจารณาลงมต ิโดย

จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ส่ีในหา้ของจาํนวนกรรมการในท่ีประชมุ และการลงมตใิหก้ระทาํโดยลบั 

  ขอ้  10   ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มท่ี  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ สามารถดาํเนินการดงันี ้

            (1)  ผูซ้ึ่งขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ในการท่ีจะเขา้รบัราชการเป็น          

พนกังานเทศบาล และเป็นกรณีท่ี  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวน้ได ้ และผูน้ัน้ประสงคจ์ะขอให ้ก.ท.จ.  

พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม เพ่ือจะเขา้รบัราชการ โดยมีผูมี้เกียรติอนัควร

เช่ือถือไดไ้มน่อ้ยกวา่สองคนเป็นผูร้บัรองความประพฤต ิใหย่ื้นคาํขอ และหนงัสือรบัรอง ตามแบบทา้ย

ประกาศนี ้ พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
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            (2)  การขอให ้ก.ท.จ.พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

เพ่ือสมคัรกลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาล จะย่ืนคาํขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลท่ีผูน้ัน้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการ ก็ได ้

          (3)  ในกรณีท่ีมีผูย่ื้นคาํขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ. ใหส้ง่เรื่องใหน้ายกเทศมนตรี

พิจารณา หรือ กรณีย่ืนตอ่นายกเทศมนตรี ใหน้ายกเทศมนตรี พิจารณา และถา้ตอ้งการจะรบัผูย่ื้นคาํขอนัน้

เขา้รบัราชการ   ก็ใหด้าํเนินการสอบสวนเพ่ือใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารรบั    

ราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคณุงามความดี  ความผิดหรือความเส่ือมเสีย  และความประพฤตขิอง

ผูน้ัน้ โดยใหส้อบสวนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน และผูมี้เกียรตซิึ่งอยูใ่กลช้ิดอนัควรเช่ือถือไดแ้ลว้

พิจารณาอีกชัน้หนึ่งวา่ยงัตอ้งการ จะรบัผูน้ัน้เขา้รบัราชการหรือไม ่ ถา้ตอ้งการรบัก็ใหแ้จง้และสง่เรื่องการ

สอบสวนดงักลา่วพรอ้มทัง้เอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนัน้ใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. ดาํเนินการตอ่ไปและ   

หากนายกเทศมนตรีไมต่อ้งการรบัผูย่ื้นคาํขอนัน้เขา้รบัราชการใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้น้ัน้และเลขานกุาร      

ก.ท.จ. ทราบ 

            (4)  ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรี ไมแ่จง้ผลการพิจารณาตามขอ้ (3)   ใหเ้ลขานกุาร     

ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนบัแตว่นัท่ีเลขานกุาร  ก.ท.จ. สง่เรื่องไปให ้ถือว่าเทศบาลนัน้ไมต่อ้งการจะรบั

บรรจ ุใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. ยตุเิรื่องและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบ 

            (5)  เม่ือเลขานกุาร ก.ท.จ. ไดร้บัเร่ืองการสอบสวนตามขอ้ (3)  เห็นวา่ขอ้เท็จจริง  

และเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ใหด้าํเนินการนาํเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือ

พิจารณา 

            (6)  การขอยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม เพ่ือสมคัรสอบ   

แขง่ขนัหรือเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นพนกังานเทศบาล ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานเทศบาลย่ืนคาํขอ

ตอ่เลขานกุาร  ก.ท.จ. ของเทศบาลท่ีผูน้ัน้มีความประสงค ์ และใหเ้ลขานกุาร ก.ท.จ. รวบรวมขอ้เท็จจรงิและ

เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ   ใหเ้พียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แลว้ดาํเนินการนาํเสนอ  ก.ท.จ. 

เพ่ือพิจารณาลงมตลิบัตามขอ้  (5) 

            (7)  ในกรณีท่ี  ก.ท.จ. ไดพ้ิจารณาลงมตสิาํหรบัผูข้อยกเวน้กรณีท่ีขาดคณุสมบตัหิรือ

ลกัษณะตอ้งหา้มรายใดและผูน้ัน้ไมไ่ดร้บัการยกเวน้  การขอให ้ ก.ท.จ. พิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาด

คณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอีก   ผูน้ัน้จะขอไดต้อ่เม่ือเวลาไดล้่วงเลยไปแลว้ไมน่อ้ยกว่าหนึ่งปี  นบัแต่

วนัท่ี  ก.ท.จ. ลงมต ิ    
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บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  452   ผูใ้ดเป็นพนกังานเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ในสายงานใดอยูก่่อน

วนัท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นพนกังานเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่ในสายงานนัน้ตามประกาศนี้

ตอ่ไป  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนและสิทธิประโยชนเ์ช่นเดมิ      

  ขอ้  453    ผูใ้ดเป็นลกูจา้งของเทศบาล และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ใดอยูก่่อนวนัท่ี

ประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นลกูจา้งของเทศบาลและดาํรงตาํแหนง่นัน้ตามประกาศนีต้อ่ไป  โดย   ให้

ไดร้บัคา่จา้ง และสิทธิประโยชน ์ตลอดจนระยะเวลาการจา้งเชน่เดมิ 

  ขอ้  454    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาลท่ีอยู่ระหวา่งการดาํเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ก่อนท่ีประกาศนีมี้ผลใชบ้งัคบั  ให้

ดาํเนินการตอ่ไปตามท่ี ก.ท.จ. กาํหนด  ทัง้นี ้ ตอ้งไมข่ดัหรือแยง้กบัมาตรฐานทั่วไปท่ี  ก.ท. กาํหนด 

  ขอ้  455    การใดท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจา้งของเทศบาลท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้น

ประกาศนี ้  ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาํหนดสาํหรบัพนกังานเทศบาลมาใชบ้งัคบั

โดยอนโุลม 

    ประกาศ     ณ      วนัท่ี    11   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2545 
 

            สนุทร  ริว้เหลือง  

       (นายสนุทร   ริว้เหลือง) 

       ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

                ประธานกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 



 7 

คาํขอยกเว้นคุณสมบัตท่ัิวไป 

        เขียนท่ี………………………………… 

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

เร่ือง    ขอยกเวน้คณุสมบตัทิั่วไปเพ่ือ………………………………………… 

เรียน    ……………………………………………(1) 

 ขา้พเจา้……………………………………………อยู่บา้นเลขท่ี………………………………… 

ถนน……………………………….ตรอก/ซอย………………………..ตาํบล/แขวง……………………… 

อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….เป็นผูข้าดคณุสมบตัทิั่วไปตามขอ้ 6          

แหง่ ประกาศ ก.ท.จ……………….เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของเทศบาล  

และประสงคจ์ะขอให ้ก.ท.จ.พิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาดคณุสมบตัเิพ่ือ………………………………… 

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

โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

  1.  ขา้พเจา้เกิดเม่ือวนัท่ี……….เดือน…………………………พ.ศ……………………. 

ปัจจบุนัมีวฒุิ……………………………………………………………………………………………….. 

  2.  ขา้พเจา้เป็นผูข้าดคณุสมบตัทิั่วไปตามขอ้ 6 (…)  ประกาศ ก.ท.จ……………….เร่ือง            

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของเทศบาล  ตัง้แตว่นัท่ี…………เดือน…………… 

พ.ศ……………โดยมีกรณี

คือ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  3.  ก่อนตก

เป็นผูข้าดคณุสมบตัิดงักลา่ว ขา้พเจา้เคยประกอบอาชีพ  (ทาํอะไร ท่ีใด  ตัง้แต ่      เม่ือใดถึงเม่ือใด ใหร้ะบุ

โดยละเอียดทกุแหง่)………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

เลิกประกอบอาชีพดงักล่าวเพราะ…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  4.  ก่อนตกเป็นผูข้าดคณุสมบตั ิ ขา้พเจา้ไดป้ระกอบคณุงามความดีคือ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ไดท้าํความผิดหรือความเส่ือมเสีย
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คือ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  5.  หลงัจากตกเป็นผู้

ขาดคณุสมบตัแิลว้  ขา้พเจา้ไดป้ระกอบอาชีพ  (ทาํอะไร  ท่ีใด  ตัง้แต ่          เม่ือใดถึงเม่ือใด  มีตาํแหนง่

หนา้ท่ีการงานอยา่งไร  ใหร้ะบโุดยละเอียดทกุแหง่จนถึงปัจจบุนั)……………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. หลงัจากตกเป็นผูข้าดคณุสมบตัแิลว้  ขา้พเจา้ไดป้ระกอบคณุงามความดีคือ………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ไดท้าํความผิดหรือความเส่ือมเสียคือ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  7.  ขา้พเจา้มีผูร้บัรองความประพฤตสิาํหรบัระยะเวลาหลงัจากท่ีไดต้กเป็นผูข้าดคณุสมบตั ิ            

แลว้  (อยา่งนอ้ย  2  คน)  คือ…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  8.  ขา้พเจา้ไดย่ื้นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาคือ……………………………………. 

       (1)  ภาพถ่ายหลกัฐานแสดงวฒุิคือ…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) สาํเนาเอกสารแสดงการตกเป็นผูข้าดคณุสมบตัิคือ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       (3)  ประวตักิารทาํงานโดยมีหนงัสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งวา่ทาํงานใน

หนา้ท่ีอยา่งไร  ผลของงานในหนา้ท่ีเป็นอยา่งไร  และออกจากงานนัน้เพราะเหตใุด  (ถา้เคยทาํงานหลายแหง่

ใหส้ง่ประวตัแิละหนงัสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งทกุแหง่) 

       (4)  หนงัสือรบัรองความประพฤตขิองผูร้บัรองตาม 7 

(5) ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาํเนินการตอ่ไปดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (ลงช่ือ)…………………………………….. 

     (………………………………..) 

 

 

 

หมายเหตุ 

  (1)  กรณีย่ืนคาํขอตอ่เลขานกุาร ก.ท.จ.ใหส้ง่เรื่องใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาหรือกรณีย่ืน

ตอ่นายกเทศมนตรีใหน้ายเทศมนตรีพิจารณาเป็นเบือ้งตน้ 

(2) ใหร้ะบคุวามประสงคว์า่จะขอเขา้รบัการบรรจโุดยการคดัเลือกหรือจะสมคัรกลบัเขา้รบั          

ราชการในตาํแหนง่ใด  สว่นราชการใด  หรือจะสมคัรสอบแขง่ขนัเขา้รบัราชการในตาํแหนง่ใด 
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                แบบ  ยว.2 

 
หนังสือรับรองความประพฤต ิ

 

         เขียนท่ี………………………… 

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

  ขา้พเจา้……………………………………………………อยู่บา้นเลขท่ี…………………… 

ถนน………………………………………ตรอก/ซอย…………………………….ตาํบล/แขวง……………… 

อาํเภอ/เขต……………………………………….จงัหวดั…………………………โทรศพัท…์……………….. 

อาชีพ………………………………….ตาํแหนง่……………………………สถานท่ีทาํงาน………………….. 

……………………………………..โทรศพัท…์……………………………..เก่ียวขอ้งกบั…………………. 

  โดยเป็น…………………………………และไดรู้จ้กักนัมาเป็นเวลา……………………..ปี 

ขอรบัรองวา่หลงัจากท่ี…………………………………………ตกเป็นผูข้าดคณุสมบตัทิั่วไปตามขอ้ 6  แลว้

ไดป้ระกอบอาชีพ  (ทาํอะไร  ท่ีใด  ตัง้แตเ่ม่ือใดถึงเม่ือใดบา้ง)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

และ………………………………………..มีความ

ประพฤติ…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………หลงัจากตกเป็นผูข้าดคณุสมบตัิ

แลว้…………………………………………..ไดป้ระกอบคณุงามความดีคือ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ไดท้าํความผิดหรือความเส่ือมเสีย

คือ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

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

        (………………………………….) 
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หมายเหตุ 

 ผูร้บัรองควรเป็นผูบ้งัคบับญัชาเดมิ นายจา้ง กาํนนัผูใ้หญ่บา้น หรือผูมี้เกียรติอนัควรเช่ือถือไดอ่ื้น 
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