
คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และ

มาตรา 50 ประกอบพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ทว ิและ 58/1 ไดก้ าหนดคุณสมบตั ิและลกัษณะต้องหา้มของผูส้มคัรรบั
เลอืกตัง้ ดงันี้ 
 
คณุสมบติัผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ (ม.49) 
 1. มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 

2. ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 25 ปี นับถงึ
วนัเลอืกตัง้ ส าหรบัผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 35 ปี 
นบัถงึวนัเลอืกตัง้ 

3. มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในเขตองค์กรบรหิารสว่นต าบลทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ในวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

4. ส าหรบัผูท้ีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตอ้งส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่า
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า หรอืเคยเป็นสมาชกิสภาต าบล สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
หรอืสมาชกิรฐัสภา 
  
 
ลกัษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้ (ม.50) 

1. ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
2. เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 
3. เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนใด ๆ 
4. เป็นบุคคลผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มมใิหใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ตามมาตรา 39 (1) เป็นภกิษุสามเณร นกัพรต

หรอืนกับวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไมว่่าคดนีัน้จะถงึทีสุ่ดหรอืไม่ และ (4) วกิลจรติ หรอืจติ
ฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

5. อยู่ระหว่างถูกระงบัการใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราวหรอืถูกเพกิถอนสทิธ ิสมคัรรบั
เลอืกตัง้ 

6. ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล 
7. เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถงึ 5 ปี นับถงึวนัเลอืกตัง้ เวน้แต่ในความผดิอนัได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 



8. เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่า
กระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

9. เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะร ่ารวย
ผดิปกต ิหรอืเคยตอ้งค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุกเพราะกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

10. เคยต้องค าพพิากษาอนัถึงที่สุดว่ากระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรฐั หรอืความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ี่กระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยมืเงนิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น
ผูผ้ลติน าเขา้ ส่งออก หรอืผูค้า้ กฎหมายว่าดว้ยการพนันในความผดิฐานเป็นเจา้มอืหรอืเจา้ส านัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรอื กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

11. เคยตอ้งค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 
12. เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 
13. เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
14. เป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่น

ทอ้งถิน่ หรอืเป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 
15. เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ 
16. อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
17. เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลฎกีาหรอืศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่งทาง

การเมอืงมคี าพพิากษาว่าเป็นผูม้พีฤตกิารณ์ร ่ารวยผดิปกต ิหรอืกระท าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีห่รอืจงใจ
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใชอ้ านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

18. ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ ไม่ว่าจะไดร้บัโทษหรอืไม่ โดย
ไดพ้น้โทษหรอืตอ้งค าพพิากษามายงัไม่ถงึ 5 ปี นบัถงึวนัเลอืกตัง้ แลว้แต่กรณี 

19. เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภาสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรอืกฎหมายว่าดว้ยการ
ลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี มายงัไม่ถงึ 5 ปีนับถงึวนั
เลอืกตัง้ 

20. อยู่ในระหว่างถูกจ ากดัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผู้บรหิารทอ้งถิน่ ตาม
มาตรา 42 หรอืตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

21. เคยถูกเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้และยงัไม่พน้ 5 ปี นบัแต่วนัทีพ่น้จากการถูกเพกิถอน สทิธเิลอืกตัง้
จนถงึวนัเลอืกตัง้ 



22. เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืรบัเลอืกเป็นสมาชกิวุฒสิภา หรอืเป็น
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เดยีวกนัหรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น 

23. เคยพน้จากต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพราะเหตุมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาหรอืกจิการทีก่ระท าหรอืจะกระท ากบัหรอืใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
นัน้ หรอืมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาหรอืกจิการทีก่ระท ากบัหรอืจะกระท ากบัหรอื
ใหแ้ก่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น โดยมพีฤตกิารณ์แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการต่างตอบแทนหรอืเอือ้
ประโยชน์สว่นตน ระหว่างกนั และยงัไม่พน้ 5 ปีนบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

24. เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพราะจงใจไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง
และยงัไม่พน้ 5 ปี นบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

25. เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใด ๆ ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพราะทอดทิ้งหรอืละเลยไม่
ปฏบิตักิารตามหน้าทีแ่ละอ านาจ หรอืปฏบิตักิารไม่ชอบดว้ยหน้าทีแ่ละอ านาจ หรอืประพฤตตินฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน หรอืมคีวามประพฤตใินทางทีจ่ะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีแก่
ศกัดิต์ าแหน่ง หรอืแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืแก่ราชการ และยงัไม่พน้ 5 ปี นบัแต่วนัทีพ่น้จาก
ต าแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้ 

26. ลกัษณะอื่นตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 
 
 การสมคัรรบัเลือกตัง้ 
 ใหผู้ส้มคัรยื่นใบสมคัรต่อผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนงาม 
 พรอ้มทัง้หลกัฐานการสมคัรและค่าธรรมเนียมการสมคัร ดงันี้ 
 
หลกัฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมคัรรบัเลือกตัง้ (ระเบียบข้อ 92) 

1. ใบสมคัรรบัเลอืกตัง้ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 
2. รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรอื รปูภาพทีพ่มิพช์ดัเจนเหมอืนรูปถ่ายของตนเองขนาดกวา้ง

ประมาณ 8.5 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนตเิมตร จ านวนตามทีผู่อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ า
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก าหนด 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น 
5. ใบรบัรองแพทย ์
6. หลกัฐานการศกึษา (กรณีสมคัรนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 



7. หลกัฐานการเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเป็นเวลาตดิต่อกนั 3 ปี  นบัถงึปีทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้  
เวน้แต่เป็นผูไ้ม่ไดเ้สยีภาษเีงนิได ้ใหท้ าหนงัสอืยนืยนัการไม่ไดเ้สยีภาษพีรอ้มทัง้สาเหตุแห่งการไม่ไดเ้สยี
ภาษตีามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 
     ทัง้นี้ ผูท้ีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้ สามารถขอคดัส าเนาหลกัฐานการเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 3 ปี 
(2561 , 2562 , 2563) ไดท้ีส่ านกังานสรรพากรเขตพืน้ทีใ่นจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ 
 8. หลกัฐานอื่นๆ (ถา้ม)ี เช่นใบส าคญัการเปลีย่นชื่อตวั-ชื่อสกุล  ,เอกสารการลาออกจากราชการ ใน
กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ พนกังาน หรอืลูกจา้งของหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอื
เป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 
ค่าธรรมเนียมการสมคัรรบัเลือกตัง้ 

1. สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 1,000 บาท 
2. นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 2,500 บาท 
 
ทัง้น้ี  การสมคัรรบัเลือกตัง้โดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ

สมคัรมีโทษตามมาตรา 120 ท่ีบญัญัติว่า ผู้ใดลงสมคัรรบัเลือกตัง้โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาด
คณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามในการสมคัรรบัเลือกตัง้ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 
และปรบัตัง้แต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของผู้นัน้มีก าหนด 
20 ปี 
 


