สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่ข่าว ๑/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตามที่ข่าวส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้ง
และประกาศกาหนดให้ มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
แจ้ งว่ า ส านั กงานเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ได้ แจ้ งต่ อส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าคณะรั ฐมนตรี
ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่างแผนการจั ดการเลือกตั้ง และประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘
ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรื อผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ้ น จากต าแหน่ ง เพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

๒

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาล ต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๒๕ ปี นั บ ถึ ง
วันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้
(๔) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี)
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) เป็นภิกษุสามเณร
นักพรตหรือนักบวช (๒) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ และ (๔) วิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) อยู่ ร ะหว่างถูกระงั บ การใช้สิ ทธิส มัครรับ เลื อกตั้ง เป็นการชั่ว คราวหรือ ถูกเพิก ถอนสิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับ โทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๕ ปีนับถึงวันเลื อกตั้ง เว้นแต่ในความผิ ด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู กสั่ งให้ พ้ น จากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อรั ฐ วิ ส าหกิจ เพราะทุ จริ ตต่ อหน้า ที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

๓
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุตว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก
หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้น จากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจง
ใจปฏิ บั ติหน้ าที่ หรื อใช้ อานาจขั ดต่ อบทบัญญั ติแห่ งรั ฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึง ๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๙) เคยถู ก ถอดถอนออกจากต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง ๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔
(๒๓) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทากับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัส ดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
การสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม วัน เวลา
และสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองท้องถิ่นกาหนด พร้อมทั้งหลักฐาน
การสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร และผู้สมัครต้องยื่นหลั กฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
วันสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร ตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๔) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๕) ใบรับรองแพทย์

๕
(๖) หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น
(๗) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสาเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาย้ อ นหลั ง ๓ ปี (๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓) ได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรเขตพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ที่
สมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนคร จานวน ๕,๐๐๐ บาท
เทศบาลเมือง จานวน ๓,๐๐๐ บาท
เทศบาลตาบล จานวน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เทศบาลเมือง จานวน ๘,๐๐๐ บาท
เทศบาลตาบล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
อนึ่ ง การสมัครรั บเลื อกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลั กษณะต้องห้ ามในการสมัคร
มี โ ทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่ บั ญญั ติ ว่ า ผู้ ใดลงสมั ครรั บเลื อกตั้ งโดยรู้ อ ยู่ แล้ ว ว่ าตนเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ ห รื อ
มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐
บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด ๒๐ ปี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th แอพลิ เคชัน Smart Vote หรือสอบถาม
สายด่วน ๑๔๔๔
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