
ส.ถ.๑/1              
         
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
อ าเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนด        
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  
พ.ศ.  2564  

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มหาสารคาม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ดังต่อไปนี้ 

๑. วันเลือกตั้ง   วันที่ 28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

ถึงวันที ่  15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

          ๔. จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ที่จะมีการเลือกตั้ง  ทั้งสิ้น  ๑4  คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  เป็นเขตเลือกตั้ง 

๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน  14 เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    

1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  
๖.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    

1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านหนองแต้น้อย หมู่ที่ 2 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  
๖.3 เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    

1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  
๖.4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    

1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  
๖.5 เขตเลือกตั้งที่ 5 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    

1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 5 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  
 

///๖.6 เขตเลือกตั้งที่ 6... 



๖.6 เขตเลือกตั้งที่ 6 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านหนองโนทับม้า หมู่ที่  6 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม  

๖.7 เขตเลือกตั้งที่ 7 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู   ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านโนนชาด หมู่ที่ 7 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.8 เขตเลือกตั้งที่ 8 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านขี้เถ้า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.9 เขตเลือกตั้งที่ 9 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านร่วมใจ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.10 เขตเลือกตั้งท่ี ๑0 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 10 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม  

๖.๑1 เขตเลือกตั้งท่ี ๑1 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 11 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.๑2 เขตเลือกตั้งท่ี ๑2 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.๑3 เขตเลือกตั้งท่ี ๑3 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 13 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๖.๑4 เขตเลือกตั้งท่ี ๑4 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ที่จะมีการเลือกตั้ง    
1 คน  พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 14 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  

๗. หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว

ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านส าหรับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้าง

ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร  ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  จ านวน  12 รูป 
7.6  หลักฐานการศึกษา (ถ้าม)ี พร้อมส าเนา  1 ฉบับ 
๗.7  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับ

เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562  และปีภาษี 2563   เว้นแต่เป็นผู้ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท า
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  

 
///๗.7  หลักฐานอื่นๆ.... 



๗.8  หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตาม วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

(ลงชื่อ)................  ................................. 
        (นางไพรินทร์  รินกระโทก) 

   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ.ถ.๑/1 

         
         
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
อ าเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และข้อ 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มหาสารคาม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ดังต่อไปนี้ 

๑. วันเลือกตั้ง   วันที่ 28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

ถึงวันที ่  15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

          ๔. จ านวนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ที่จะมีการเลือกตั้ง  จ านวน 1  คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  เป็นเขตเลือกตั้ง 

๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน  1  เขตเลือกตั้ง   
๗. หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านส าหรับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2,500  บาท (สองพันห้า

ร้อยบาทถ้วน) 
๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้าง

ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร  ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  จ านวน  46 รูป 
7.6 หลักฐานการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

เคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  ส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 

///๗.7  หลักฐาน.... 



7.๗.  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562  และปีภาษี 2563   เว้นแต่เป็นผู้ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท า
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  

๗.8  หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรบัเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน 
เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง
หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
        (นางไพรินทร์  รินกระโทก) 

   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติผูม้ีสิทธิรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู

ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
 
     ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

มาตรา 49  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง 
    (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
    (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 
    (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

         (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 

1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ 
3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

              (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
              (6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
              (7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
              (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
             (10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

  2. บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 



            (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
            (12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
            (13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
            (14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
            (15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
            (16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
            (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
            (18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ 
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
            (19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
            (20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
            (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
             (23) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี 
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (26) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
 
 



คุณสมบัติผูม้ีสิทธิรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู

ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ  
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 

 
 

              ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/1  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง 

    (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
  (3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
    (4) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ

เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

             

 
ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

  (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะกระท า 

 
    (1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

         (3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 

1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ 
3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

              
 

   1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

 

  2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 

  3. บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 



              (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
              (6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
              (7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
              (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
             (10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
            (11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
            (12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
            (13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
            (14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
            (15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
            (16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
            (17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี
ค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
            (18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ 
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
            (19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
            (20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
            (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 



             (23) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี 
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (26) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 


