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  ขอ  4   ในประกาศนี ้
  “  ก.ท. “  หมายความวา  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
  “  ก.ท.จ. “  หมายความวา  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
  “  พนักงานเทศบาล “  หมายความวา   พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของเทศบาล  และใหหมายความรวมถึง
พนักงานครูเทศบาลหรือพนกังานเทศบาลอื่นที่ไดรับเงนิเดือนจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของ       
รัฐบาลและเทศบาลนํามาจดัเปนเงนิเดือน   
  " พนักงานสวนทองถิน่อื่น "  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
พนักงานสวนตําบล   ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพทัยา และขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นที่ไมใชพนกังานเทศบาล  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึง่ไดรับการบรรจุและ 
แตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงนิเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร        
ปกครองสวนทองถิน่นํามาจัดเปนเงนิเดือนของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวนทองถิน่ 
  “ ขาราชการประเภทอื่น ” หมายความวา  ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการประเภทนัน้
นอกจากพนักงานเทศบาล และพนกังานสวนทองถิ่นอืน่ 

  ขอ  5   ใหประธานกรรมการพนักงานเทศบาล รักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจ 
ตีความหรือวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามประกาศนี ้

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

  ขอ  6    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมคุีณสมบัติและไมมีลักษณะ     
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน           

ประมุขตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
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(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบัิติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ              
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   หรือเปนโรคตามที ่ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีรั่งเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

(6)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน             
ตามมาตรฐานทัว่ไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอืน่ 

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนทีรั่งเกียจของสงัคม 
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา               

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวย              

งานอื่นของรัฐ   
(12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลกัเกณฑและวธิีการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป หรือ            
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น  

(14) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               

  ขอ  7    ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ  6  ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี    
ดังนี ้

(1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (11)  (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป    

แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทุจริตตอหนาที ่
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(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (13)  ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกนิสามปแลว    
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที ่

  ขอ  8   ผูทีเ่ปนพนักงานเทศบาลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  6    
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เวนแตคุณสมบัติตามขอ  6  (6)  หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหามตามขอ  7 

  ขอ  9   การพจิารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7            
ของ  ก.ท.จ. ใหพิจารณาถงึความจาํเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ  ก.ท.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเวนคณุสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว    ให  ก.ท.จ.  ประชุมพิจารณาลงมต ิ   
โดยจะตองไดคะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาของจาํนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทํา       
โดยลบั 

  ขอ  10   ในการขอยกเวนและการพจิารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามที ่ ก.ท.จ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  สามารถดาํเนนิการดงันี ้
            (1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปน          
พนักงานเทศบาล และเปนกรณีที่  ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได  และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ.  
พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควร
เชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยืน่คําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทาย
ประกาศนี ้ พรอมเอกสารทีเ่กี่ยวของ  
            (2)  การขอให ก.ท.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เพื่อสมัครกลบัเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ.  หรือนายกเทศมนตรี
ของเทศบาลทีผู่นั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได 

          (3)  ในกรณีที่มีผูยืน่คาํขอตอเลขานกุาร ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พจิารณา และถาตองการจะรับผูยืน่คําขอนัน้
เขารับราชการ   ก็ใหดําเนนิการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอยีดเกีย่วกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ 
ราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคุณงามความด ี ความผิดหรอืความเสื่อมเสีย  และความประพฤติ
ของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมเีกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชือ่ถือได 
แลวพิจารณาอีกชั้นหนึง่วายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม  ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่อง
การสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนนิการตอไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ      
ก.ท.จ. ทราบ 
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            (4)  ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3)   ใหเลขานกุาร  
ก.ท.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแตวนัที่เลขานุการ  ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนัน้ไมตองการจะรับ
บรรจุ ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเร่ืองและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคาํขอทราบ 
            (5)  เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเร่ืองการสอบสวนตามขอ (3)  เห็นวาขอเท็จจริง  
และเอกสารหลักฐานเพยีงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ.  ก็ใหดําเนนิการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อสมัครสอบ   
แขงขันหรือเพือ่เขารับการคัดเลือกเปนพนกังานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนกังานเทศบาลยื่นคําขอ
ตอเลขานุการ  ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมคีวามประสงค  และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเทจ็จริง
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ   ใหเพียงพอทีจ่ะประกอบการพิจารณาของ  ก.ท.จ. แลวดําเนนิการนําเสนอ  
ก.ท.จ. เพื่อพจิารณาลงมติลับตามขอ  (5) 
            (7)  ในกรณีที ่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามรายใดและผูนั้นไมไดรับการยกเวน  การขอให  ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก   ผูนั้นจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึง่ป  นับแต
วันที ่ ก.ท.จ. ลงมต ิ    

หมวด  2 
การกาํหนดจาํนวนตาํแหนงและอัตราตําแหนง 

  ขอ  11    การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานเทศบาลใหคํานึงถงึ
ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน  คาใชจายของเทศบาลหรือ
คาใชจายของรัฐในหมวดเงนิอุดหนุน  โดยการกาํหนดตําแหนงดังกลาวจะตองเทยีบไดในมาตรฐาน         
เดียวกนักับขาราชการพลเรือนสามัญ  ขาราชการครูหรือขาราชการอืน่แลวแตกรณี 

  ขอ  12.    ตําแหนงพนักงานเทศบาลมี  3  ประเภท  ดังนี ้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป 
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดบัสูงหรือบริหารระดับกลาง 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะไดแก ตําแหนงตัง้แตระดับ 7 ข้ึนไป ดังตอไปนี ้
   (ก) ตําแหนงทีม่ีลักษณะงานวิชาชพีซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒอิยางอืน่ปฏิบัติงานแทนได   และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอยางเหน็ไดชัด  โดยมีองคกรตามกฏหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลัน่กรองและ


