หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(6) ไม เ ปน ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง ให พั ก ราชการหรือ ถู ก สั่ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ตามมาตรฐานทั่ วไป หรือ หลัก เกณฑและวิธีก ารเกี่ย วกับการบริห ารงานบุ คคลของพนัก งานเทศบาล
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไม เ ป น ผู เ คยต อ งรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 6 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลได ในกรณี ดังนี้
(1) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (11) (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
(3) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (13) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว
และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่
ขอ 8 ผู ที่ เ ปน พนั ก งานเทศบาลตอ งมีคุ ณสมบัติ และไมมีลัก ษณะตอ งห ามตามขอ 6
ตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ 6 (6) หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามขอ 7
ขอ 9 การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 ของ ก.ท.จ.
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ ก.ท.จ. ในการประชุม
ปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาว ให ก.ท.จ. ประชุมพิจารณาลงมติโดยจะตองได
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ
ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สามารถดําเนินการดังนี้
(1) ผู ซึ่ งขาดคุ ณสมบั ติ หรื อมี ลั กษณะต องห าม ในการที่ จะเข ารั บราชการเป น
พนักงานเทศบาล และเปนกรณีที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเวนได และผูนั้นประสงคจะขอให ก.ท.จ. พิจารณา
ยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพื่อจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไม
นอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยื่นคําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทายประกาศนี้ พรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
(2) การขอให ก.ท.จ.พิ จ ารณายกเว น ในกรณี ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะ
ตองหามเพื่อสมัครกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. หรือ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่ผูนั้นประสงคจะเขารับราชการ ก็ได
(3) ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอตอเลขานุการ ก.ท.จ. ใหสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี
พิจารณา หรือ กรณียื่นตอนายกเทศมนตรี ใหนายกเทศมนตรี พิจารณา และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอ

นั้นเขารับราชการ ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับ
ราชการ หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติ
ของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และผูมีเกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได
แลวพิจารณาอีกชั้นหนึ่งวายังตองการ จะรับผูนั้นเขารับราชการหรือไม ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่อง
การสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นใหเลขานุการ ก.ท.จ. ดําเนินการตอไปและ
หากนายกเทศมนตรีไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการ ก.ท.จ. ทราบ
(4) ในกรณีที่นายกเทศมนตรี ไมแจงผลการพิจารณาตามขอ (3) ใหเลขานุการ ก.ท.จ.
ทราบภายในหกเดือนนับแตวันที่เลขานุการ ก.ท.จ. สงเรื่องไปให ถือวาเทศบาลนั้นไมตองการจะรับบรรจุ
ใหเลขานุการ ก.ท.จ. ยุติเรื่องและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.ท.จ. ไดรับเรื่องการสอบสวนตามขอ (3) เห็นวาขอเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. ก็ใหดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว นในกรณี ที่ ขาดคุ ณสมบั ติ ห รื อมี ลั กษณะต องห า ม เพื่ อสมั คร
สอบแขงขันหรือเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานเทศบาลยืน่ คําขอตอ
เลขานุการ ก.ท.จ. ของเทศบาลที่ผูนั้นมีความประสงค และใหเลขานุการ ก.ท.จ. รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ. แลวดําเนินการนําเสนอ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาลง
มติลับตามขอ (5)
ในกรณีที่ ก.ท.จ. ไดพิจารณาลงมติสาํ หรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามรายใดและ
ผูนั้นไมไดรับการยกเวน การขอให ก.ท.จ. พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะตองหามอีก ผูนนั้
จะขอไดตอเมื่อเวลาไดลว งเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับแตวันที่ ก.ท.จ. ลงมติ

