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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ล ือ ก ตั ้ ง  ไ ด พ ิ จ า ร ณ า

แผนการ จัดก า ร เลื อก ตั้ งส มาชิก สภา  อบต .  และนายก  

อบ ต .  ต าม ที่ สํา นั ก ง า นคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอแลว 

มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลอืกต้ัง ฯ ดังน้ี 

 1.วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กกต.ประกาศกําหนดใหมีการ

เลือกตั้ง ( สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.พนจากตําแหนง ) 

 2.วันท่ี 11 – 15 ตุลาคม 2564 วันรับสมัครผูสมัคร

เปนสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. 

 3.วันอาทิตย 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง 

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

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 

51 ไดกําหนดคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 

1.การสมัครรับเลือกตั้ง 

ใหผูมีความประสงคจะสมัครย่ืนใบตอผูอํานวยการการ

เ ลือก ต้ั งประจํ า อบต .  พร อมทั้ งหลัก ฐานการสมั ครและ

คาธรรมเนียมการสมัคร  ดังน้ี 

1.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการย่ืนใบสมัครรับ

เลือกต้ัง 

1) ใบสมัครรับเลือกต้ังตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 

2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือ รูปภาพท่ีพิมพ

ชัดเจนเหมือนรูปถายของตัวเองขนาดกวางประมาณ 8.5 

เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร (ตามจํานวนที่

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา อบต.ประกาศ 

3) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน         

1 ฉบับ 

4.) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา         

1 ฉบับ 

5.) ใบรับรองแพทย 

 

4. เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตาม ม. 39

( 1 ) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ( 2 ) อยูในระหวาง

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม หรือ

( 4 ) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

5. อยูระหวางถกูระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนการชั่วคราว

หรือถูกเพกิถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

6. ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

7. เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป นับถึงวัน

เลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 

8. เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบในวงราชการ 

9. เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตก

เปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึง

ที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด ตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ราชการหรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทํา

ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ

หนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต

ตาม ป. อาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ

ฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปน

ผูผลิตนําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิด

ฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามฟอกเงินในความผดิฐานฟอกเงิน 

11. เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริต

ในการเลอืกต้ัง 

12. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

 

6. หลักฐานการเสียเงินไดบคุคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 

3 ป นับถึงปที่สมัครรับเลือกต้ัง เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได 

ใหทําหนังสอืยืนยันการไมไดเสียภาษี พรอมท้ังสาเหตุแหงการไมได

เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ท้ังนี้ ผูท่ีจะสมัครรับเลือกตั้ง

สามารถขอคัดสําเนาหลักฐาน การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ยอนหลังธรรมดา 3 ป       ( 2561 , 2562 , 2563 ) ไดที่

สํานักงานสรรพกรพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

7. หลักฐานอื่นท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปล่ียนชื่อตัว หรือ

ชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นท่ีอยู 

พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

    1.2 คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ัง 

 1 ) สมาชกิสภาองคการบริการสวนตําบล 1,000 บาท 

 2 ) นายกองคการบริหารสวนตําบล 2,500 บาท 

   2. คุณสมบัติผูมสีทิธิสมคัรรับเลอืกต้ัง 

 2.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 2.2 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

  - สมาชิกสภา อบต. ตองมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป นับถึงวัน

เลือกต้ัง 

 - นายก อบต. ตองมีอายุไมตํ่ากวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 

 2.3 มีชื่ออยูในทะเบียบบานในเขต อปท. ในวันสมัครรับ

เลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับ

เลือกต้ัง 

 2.4 สําหรับผูที่จะสมัครรับเลือกต้ังเปน นายก อบต. ตอง

สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ

เคยเปนสมาชิกสภาตําบล ส.ถ./ผ.ถ. หรือ สมาชิกรัฐสภา 

    3. ลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

1. ติดยาเสพติดใหโทษ 

2. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

3. เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนใด 



o 
  
 

 23. เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะ

เหตุมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการ

ที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ี

กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชน

สวนตนระหวางกัน และยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจากตําแหนง

จนถึงวนัเลือกต้ัง 

24. เคยถูกส่ังใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพราะจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือ

มติคณะรัฐมนตรี อนัเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรางแรงและยัง

ไมทันพน 5 ป นับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 

25. เคยถูกส่ังใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพราะทอดท้ิงหรือละเลยไมปฏิบั ติตามหนาที่และอํานาจ หรือ

ปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝาฝนตอ

ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ

ในทางที่จะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียแกศักด์ิ ตําแหนง หรือแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพน 5 ป นับแตวันท่ี

พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกต้ัง 

26. ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกําหนดผูที่มีความประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา 

อบต. และนายก อบต. สามารถศึกษาขอมูลไดจากพระราชบัญญัติการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 หรือ 

ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ www.ect.go.th แอพพลิเคชั่น

smart vote หรือสอบถามสายดวน 1444 

 อนึ่ง การสมัครรับเลือกต้ังโดยรูวาตนเองขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง มีโทษตามมาตรา 120 

บัญญัติวา ผู ใดลงสมัครรับเลือกต้ังโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกต้ัง ตองระวาง

โทษจําคุกต้ังแต  1 ป 10 ป  และปรับต้ังแต  20,000 บาท ถึง 

200,000 บาท และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิ ฯ ผูน้ันมีกําหนด 20 ป 

 

         

 
      ขาวประชาสัมพันธ 
การเลอืกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล            

 

    จัดทําโดย… งานเลือกต้ังทองถิ่น สํานกัปลดั อบต. หวยแกง 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแกง 

อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
โทร . 045 - 979765 

13. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

14. เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือเปนเจาหนาที่อื่น
ของรัฐ 

15. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ 

16. อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

17. เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผู
มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่หรือจงใจปฏิบติัหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง 

18.  ต อ งคํ า พิพ ากษาถึ ง ท่ี สุ ด ว า ก ระ ทํ าคว ามผิ ดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยไดพนโทษหรือ
ตองคําพิพากษามายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกต้ัง แลวแตกรณี 

19. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณีมายังไมถึง 5 ป นับถงึวันเลือกต้ัง 

20. อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา 40 หรือตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไมพน 5 ป นับแตวันที่
พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง 

22. เปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือรับ
เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เดียวกนัหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

 ุ 


