
  ส.ถ. 4/1 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 

 
                                               ใบสมัครรบัเลือกตั้ง 
                                   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองค ู 
       เขตเลือกตั้งที.่............. อ าเภอ/เขต นาดนู   
                                             จังหวดั มหาสารคาม 
  

ใบรับสมัครล ำดับที่ ...................(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร) 
(๑) ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .................................................... 
(๒) สัญชำติ ................................ อำยุ ..................... ปี 
(๓) เลขประจ ำตัวประชำชน  
(๔) เกิดวันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ....................... 
(๕) สถำนที่เกิด ..................(ระบุสถำนท่ี)หรือบ้ำนเลขที่ ........ หมู่ที่ .......... 

ตรอก............... ซอย .................... ถนน .................................... 
ต ำบล/แขวง ............................อ ำเภอ/เขต ................................ 
จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย ์........................... 

(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน.................. (ตำมทะเบียนบ้ำน)หรือบ้ำนเลขที่ ....... หมู่ที่ ........ 
ตรอก.............................................. ซอย ............... ถนน.................. 
ต ำบล/แขวง .............................อ ำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ........................................................ 
รหัสไปรษณีย ์.................................. โทรศัพท์ ...................................... โทรสำร ..................................................... 

(๗) สถำนที่ติดต่อ ....................... หมู่ที่ ..........ตรอก............................................................. ซอย ................................. 
ถนน ................ต ำบล/แขวง .................................อ ำเภอ/เขต ........................... จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์ .............................................. โทรสำร .................................................... 
โทรศัพท์มือถือ ..................................... 

(๘) บิดำชื่อ ............................................................................................ สัญชำติ ............................................................. 
(๙) มำรดำชื่อ ........................................................................................ สัญชำติ ............................................................. 

          (๑๐) คู่สมรสชื่อ ...................................................................................... สัญชำติ ............................................................ 
          (๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำ   
                  ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ..................... พ.ศ. ...............  
          (12) คุณสมบัติอื่นตำมมำตรำ ๔9 (๔) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
                 พ.ศ. 2562(คณุสมบัติอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปถ่ำยหรือรูปภำพ 
ขนำด 8.5 x13.5 ซม.โดยประมำณ 

 



ส.ถ.4/1 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 
(ใบต่อ) 

-๒- 
     
            (12.1)  คณุวุฒิกำรศึกษำ  
            - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ...............................สถำนศึกษำ ................................................................ 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 
                   - เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย ...........................สถำนศึกษำ ................................................................ 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

- ระดับปริญญำตร ี........................... สำขำ....................................สถำนศึกษำ ........................................ 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

- เทียบเท่ำระดับปริญญำตร ี........................ สำขำ.........................สถำนศึกษำ ....................................... 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

- ระดับปริญญำโท ........................... สำขำ....................................สถำนศึกษำ ........................................ 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

- ระดับปริญญำเอก ........................... สำขำ....................................สถำนศึกษำ ........................................ 
     ส ำเร็จกำรศกึษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 
           (๑2.๒) เคยด ำรงต ำแหน่ง (ถ้ำมี ระบุ สมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกรัฐสภำ) …………………………………………………… .. 
                     ครั้งสุดท้ำยเมื่อปี พ.ศ............................... 
          (13)    อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ..............................................................................................................  

 
                            ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู เขตเลือกต้ังที่ ............  
                   อ ำเภอ/เขต นำดูน  จังหวัด มหำสำรคำม  และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสทิธิสมัครรับ 
                   เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรทอ้งถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ัง 
                   สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 

 
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้สมัคร 
   (..........................................................) 

                                                               ย่ืน  ณ  วันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. ................  
 
 
 
 
 

     ค าเตือน   ตำมมำตรำ 62 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิน่หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62  
     ก ำหนดว่ำภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจำ่ยในกำรเลือกตั้งซึ่ง 
     รับรองควำมถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐำนทีเ่กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำ 
     จังหวัด หำกไม่ด ำเนินกำรจะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑28 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร 
     ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 
 



ส.ถ.4/1 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บนัทึกการใหถ้้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ที่.................................... 
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

. 
                        ข้ำพเจ้ำ ......................................................................................................ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง 
      ต่อ นำงไพรินทร์  รินกระโทก ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค ูดังต่อไปนี ้

๑. ถำม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
                       ตอบ ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตัง้ ดังนี้ 
      (๑) ............................................................ (๒) ................................................... (๓) .................................................... 
      (๔) ............................................................ (๕) ................................................... (6).................................……………… .. 
      ฯลฯ............................................................ 
         
                  ๒. ถำม ท่ำนยืนยนัรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
   ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลอืกตั้งเป็นจริงทุกประกำร 

        ๓. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร 
      เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 
                     ตอบ ใช ่ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

                  4. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น 
      หรือผู้บรหิำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
                     ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

       ๕. ถำม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ไปใช้สทิธิสมัครรับเลอืกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕62 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 

ตอบ  ใช ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส.ถ.4/1 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

-๒- 
 
      หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในบันทึกกำรใหถ้้อยค ำน้ีหรือใช้หลักฐำนอันเป็นเท็จข้ำพเจ้ำทรำบ

ดีว่ำจะถูกด ำเนินคดีฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

      ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย จึงลง
ลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

 
                         (ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้ให้ถ้อยค ำ) 

                  (....................................................) 
 

                         (ลงชื่อ) .................................................... (ผู้สอบสวน) 
                                       ( นำงไพรินทร์  รินกระโทก ) 

                                (ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้เขียน/จด/อ่ำน) 
                                        (....................................................) 

ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
       รับใบสมัคร และออกใบรับล ำดับที่ .............................. 

                                     ไม่รับใบสมัคร เพรำะ ........................................................ 
 

               (ลงชื่อ) .......................................................... 
                                          (นำงไพรินทร์  รินกระโทก) 

                         ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู  
                             วันที ่......... เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส.ถ./ผ.ถ.4/2 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือยืนยนัการไมไ่ด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ส าหรบัผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ 

      สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
      ผู้บริหารท้องถ่ิน 

                วนัที่ .............  เดือน ............................... พ.ศ. .................. 
 
            เรียน ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู  
 

      หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ........................................................................... 
           หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน....................................................เป็นผู้สมัครรบัเลือกต้ังเป็น ............................................. 
           ส ำหรบักำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
           ในวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2564  เปน็ผู้ไม่ได้เสียเงินได้บุคคลธรรมดำ ปี พ.ศ. ..........................................
เนื่องจาก 
          กรณีไมไ่ด้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
                             ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

           กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรอื มีเงินได้ประเภทอืน่ 
                               นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

           กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

           กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่นนอกจาก 
                              มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

           มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร  
 

  (ลงชื่อ) .................................................... 
                        (.......................................................) 
                                                             ผู้สมัครรับเลือกต้ัง........................................... 
       (สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหรอืนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  

 
 
 

            หมำยเหต ุ
               - มำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไม่ว่ำจะเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง   เบี้ยเลี้ยง โบนัส 
                เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินค่ำเช่ำบ้ำน เงินที่ค ำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยู่บ้ำนที่นำยจ้ำงให้อยู่โดยไม่เสียค่ำเช่ำ 
                เงินที่นำยจ้ำงจ่ำยช ำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีหน้ำที่ต้องช ำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดำที่ได้เนื่องจำกกำร 
                จ้ำงแรงงำน 
              - มำตรำ ๔๒ แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

๑.  บัตรประจ ำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ตอ้งมีบัตรประจ ำตัวประชำชนตำม
กฎหมำย ให้ใชบ้ัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอ่ืนใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำย และมีหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนสำมำรถแสดง
ตนได้พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนส ำหรับเจ้ำบ้ำน พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๓.  ใบรับรองแพทย ์
๔.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2,500  บำท (สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
๕.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเองขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ 

เซนติเมตร  ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  จ ำนวน  12 รูป 
6.  หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตัง้ของ

ผู้สมัคร ได้แก ่ปีภำษี 2561 ปีภำษี 2562  และปีภำษี 2563   เว้นแต่เป็นผู้ได้เสียภำษีเงินได้ ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้
เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี  

7.  หลักฐำนอืน่ๆ ที่จ ำเป็น เช่น เอกสำรใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐำนหรือใบรับรองแสดง
กำรเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 

 

คุณสมบตัิผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู

ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
      
 ตำมพระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 มำตรำ 49  

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง 
    (1) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
    (2) ผู้มีสิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
    (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำ

ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 

    (1) ติดยำเสพติดให้โทษ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลำยหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 

         (3) เปน็เจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะตอ้งห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ 39 

1) เป็นภิกษุสำมเณร นักพรตหรือนักบวช 
2) อยู่ระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม ่
3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

              (5) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
              (6) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 
              (7) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึง 5 ป ีนับถงึวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในควำมผิด 
อันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 1. คุณสมบตัผิู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเปน็สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคู 
 

  2. บุคคลผู้มีลักษณะต้องหา้มมิใหใ้ช้สทิธิสมัครรับเลือกตั้ง 

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. 
 



              (8) เคยถูกสั่งใหพ้้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวสิำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 
              (9) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผิดปกติ หรือเคย
ต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
             (10) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 
หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำ
โดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด
ในควำมผิดฐำนเป็นผู้ผลิตน ำเขำ้ ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก กฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรอื กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
            (11) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 
            (12) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
            (13) เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำทอ้งถิ่น หรือผู้บรหิำรท้องถิ่น 
            (14) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่
อื่นของรัฐ 
            (15) เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ 
            (16) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
            (17) เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้
มีพฤติกำรณ์ร่ ำรวยผิดปกติ หรือกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตตอ่หน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนญูหรอืกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 
            (18) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ำจะได้รับโทษหรือไม่ 
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณ ี
            (19) เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บรหิำรท้องถิ่น 
ตำมบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มำยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
            (20) อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
ตำมมำตรำ 42 หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
            (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
             (23) เคยพ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน
สัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระท ำกับหรอืจะกระท ำกับหรือให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำ
เป็นกำรต่ำงตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน ระหว่ำงกัน และยังไม่พ้นหำ้ปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (24) เคยถูกสั่งให้พน้จำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของ
ทำงรำชกำร หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหำยแกร่ำชกำรอย่ำงร้ำยแรงและยังไม่พ้น 5 ป ีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้ง 
             (25) เคยถูกสั่งให้พน้จำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
และอ ำนำจ หรอืปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ ำนำจ หรอืประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน 
หรือมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศกัดิ์ต ำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่รำชกำร และยัง
ไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
             (26) ลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 


