คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๓
สานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คานา
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 252 ได้ บั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือ ให้มา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ แต่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ ว ยประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริหารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ได้ บั ญญั ติ เกี่ ยวกั บ บุ คคลผู้ มี
คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา ๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผู้มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 51 ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ต่อผู้อานวยการ

การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนี ยม
การสมัคร หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมาตรา ๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน ค่าธรรมเนียม การออกหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งให้ แก่ผู้สมั คร การให้ หมายเลขผู้สมัคร การประกาศรายชื่อผู้สมัคร และการเก็บ รวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเห็นว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอน
สาคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้ า ใจ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ได้ รั บ มอบหมายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ซึ่ งจะท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทาคู่มือ
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ งานการรับ สมั ครรับ เลื อ กตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เป็ น มาตรฐานเดียวกั น
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานการเลื อ กตั้ ง ทุ ก คนทั้ ง ในส่ ว นกลาง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด และกรุงเทพมหานคร ที่ ได้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
ตลอดจนข้อเสนอแนะจนทาให้คู่มือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สารบัญ
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-1๑. การประกาศและการสมัครรับเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดทาประกาศให้มีการเลือกตั้ง
กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งประกาศให้ มี
การเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ , ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แล้วแต่กรณี ต่อผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ได้ เ ห็ น ชอบตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง และปิ ด ประกาศดั ง กล่ า วไว้
ณ ที่ ทาการองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่มีการเลื อกตั้งนั้ น รวมทั้ งส่ งไปให้ นายอาเภอ เพื่ อปิดประกาศไว้
ณ ที่ ว่ า การอ าเภอ นอกจากนี้ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา
ปิดประกาศ ณ สถานที่เห็นสมควร
๑.๒ การจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
เลื อ กตั้ ง วัส ดุ อุป กรณ์ ส านั กงาน อุ ป กรณ์ เครื่องเขี ยน ชุ ดอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์และเครือ ข่ายอิ น เทอร์เน็ ต
โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องพิมพ์ เอกสารและแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เพื่ออานวยความสะดวก
ต่ อ การรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ งไว้ให้ พ ร้ อ ม และจัด ภายในบริ เวณที่ รับ สมั ค รเลื อ กตั้ ง รวมทั้ งจั ด ท าเครื่อ งหมาย
แสดงขอบเขตบริ เวณโดยรอบที่ รั บ สมั ค ร โดยท าป้ า ยรอบบริเวณที่ ก าหนดเพื่ อ ให้ ก ารรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเปิ ด เผย เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นมิ ใ ห้ บุ ค คลที่ มิ ไ ด้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ตามกฎหมายเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้งตามที่กาหนด และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ในการด าเนิ น การรั บ สมั คร สถานที่ รั บ สมั ครเลื อกตั้ งควรมี ลั กษณะเป็ นสถานที่ ที่ มี ขนาดกว้ างขวางเพี ยงพอ
ที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งได้อย่างสะดวก ตามขั้นตอนการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถ
ควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยได้

-2๑.๓ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครไว้ให้เพียงพอ โดยกาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสารหลั ก ฐานและรู ป ถ่ า ย เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก เวลา เจ้ าหน้ า ที่ จั บ สลาก เจ้ า หน้ า ที่ อ อกใบรั บ สมั ค ร
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่จัดทาประกาศรับสมัคร เป็นต้น
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๒.๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้ มีสิ ท ธิส มั ครรั บ เลื อกตั้งเป็น สมาชิกสภาท้ องถิ่น ต้องมี อายุไม่ต่ากว่ายี่สิ บ ห้ าปีนั บถึ ง
วันเลือกตั้ง สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
๒.๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ติดยาเสพติดให้โทษ
เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4)
อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

-3(๘) เคยถูกสั่งให้ พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติ หรื อเคยต้องคาพิ พากษาอันถึงที่สุ ดให้ ล งโทษจาคุกเพราะกระทาความผิ ดกฎหมายว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ งที่ สุ ด ว่ ากระท าความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรื อ
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการกู้ ยื ม เงิน ที่ เป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน กฎหมายว่า ด้ ว ยยาเสพติ ด ในความผิ ด ฐาน
เป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎี กาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือ งมี ค าพิ พ ากษาว่ าเป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก ารณ์ ร่ารวยผิ ด ปกติ หรือ กระท าความผิ ดฐานทุ จ ริตต่ อ หน้ าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู ญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญั ติ นี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ
หรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑๙) เคยถู ก ถอดถอนออกจากต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี มายังไม่ถึง
ห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

-4(๒๐) อยู่ ในระหว่างถูก จากัด สิ ท ธิส มั ครรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น หรือผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๓) เคยพ้ น จากตาแหน่ งใด ๆ ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะเหตุ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในสั ญ ญาหรื อกิ จการที่ กระท าหรื อจะกระท ากั บ หรื อให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทา
กับ หรือ ให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น อื ่น โดยมีพ ฤติก ารณ์แ สดงให้เห็น ว่า เป็น การต่า งตอบแทน
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ
ละเลยไม่ ป ฏิบั ติการตามหน้ าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ช อบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตน
ฝ่ า ฝื น ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน หรื อ มี ค วามประพฤติ ใ นทางที่ จ ะน ามา
ซึ่งความเสื่ อมเสี ยแก่ศักดิ์ตาแหน่ ง หรือแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือ แก่ราชการ และยังไม่พ้ นห้ าปี
นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด

-5๒.๓ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
๒.๓.๑ กรุงเทพมหานคร
(๑) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ต้อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๒)
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๖)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาตรา ๔๖)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๖)
หมายเหตุ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่ งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษั ทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร
หรือมีส่วนได้เสียในสัญ ญาหรื อกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ กรุ งเทพมหานครอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู ก ขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ
การเลือกตั้ง
บทบัญญั ติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

-6๒.๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๙ วรรค ๒)
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๓๕/๑)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๓๕/๑)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๓๕/๑)
หมายเหตุ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ข้ อ ควรรู้ ข้ อห้ ามในการด ารงต าแหน่ งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
มาตรา 44/3 นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่งที่
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บทบัญญั ติมาตรานี้ มิ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

-7๒.๓.๓ เมืองพัทยา
(๑) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ต้อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๐)
(๒) นายกเมืองพัทยา
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๒ วรรค ๒)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาตรา ๔๒ วรรค 3)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๒)
หมายเหตุ พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้ อ ควรรู้ ข้ อห้ ามในการด ารงต าแหน่ ง นายกเมื องพั ท ยา ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 49 นายกเมืองพัทยา ต้องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
เมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่ง เมืองพัทยาถือหุ้ น หรือตาแหน่งผู้บริห ารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริห ารราชการ
แผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือการพาณิ ชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้ นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในสั ญ ญาหรื อ กิ จ การที่ ก ระท าหรือ จะกระท ากั บ หรือ ให้ แ ก่ เมื องพั ทยา
หรือมีส่วนได้เสียในสัญ ญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้ เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ างหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ เมื องพั ทยาอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู กขาดตั ด ตอน
ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ ในส่ ว นที่ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท มหาชนจากั ด อยู่ ก่ อ นได้ รั บ
การเลือกตั้ง
บทบัญญั ติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกด้วยโดยอนุโลม

-8๒.๓.๔ เทศบาล
(๑) สมาชิกสภาเทศบาล
ต้อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๕ วรรค ๒)
(๒) นายกเทศมนตรี
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๘ เบญจ)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๔๘ เบญจ)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๘ เบญจ)
หมายเหตุ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ข้ อ ควรรู้ ข้ อห้ ามในการด ารงต าแหน่ งนายกเทศมนตรี ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่งที่
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในสั ญ ญาหรือ กิ จการที่ ก ระท าหรือ จะกระท ากับ หรือ ให้ แก่ เทศบาลนั้ น
หรือมีส่วนได้เสียในสัญ ญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
โดยมี พ ฤติ ก ารณ์ แ สดงให้ เห็ น ว่ าเป็ น การต่ า งตอบแทนหรือ เอื้ อ ประโยชน์ ส่ ว นตนระหว่ างกั น ทั้ งนี้ ไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
บทบัญญั ติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่ องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม

-9๒.๓.๕ องค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้อ งมี คุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๗ ทวิ)
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๕๘/๑)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๕๘/๑)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๕๘/๑)
หมายเหตุ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 64/2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตาแหน่งที่
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้ น หรือมีส่ วนได้เสี ยในสัญ ญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระท ากับหรือให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็น ว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บทบัญญั ติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกั บกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ด้วยโดยอนุโลม

-10๓. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
๓.๑ การสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ยื่นต่อผู้ อานวยการ
การเลื อกตั้ งประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามวั น เวลา และสถานที่ สมั ครรั บเลื อกตั้ งที่ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ ส วมหมวกหรื อรู ป ภาพที่ พิ ม พ์ ชั ดเจนเหมื อ นรู ป ถ่ ายของตนเองตามจ านวนที่ ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดรวมทั้งหลักฐานและเอกสาร ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึง ปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2
(๕) หลั ก ฐานอื่ น ที่ ผู้ ส มั ค รน ามาแสดงว่ าตนเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นและไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เช่น
 เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
 เอกสารการลาออกจากราชการ ในกรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และ
 หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น
กรณี ที่ มี ห น่ ว ยเลื อ กตั้ ง จ านวนมาก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ รู ป ถ่ า ยเพิ่ มขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ละ
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดทาประกาศรับสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/5 ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รน ารู ป ถ่ า ยมาให้ เท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบ
ในการจัดพิมพ์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/5
ค่าธรรมเนี ย มการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด ให้ ตกเป็ นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้ น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด

-11๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

ค่าสมัคร (บาท)
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา
นายกเทศมนตรีนคร
นายกเทศมนตรีเมือง
นายกเทศมนตรีตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ค่าสมัคร (บาท)
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

-12๔. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง
๔.๑ การรับใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจะเป็น
ผู้ รั บ ใบสมั ค ร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ พร้อ มทั้ งเอกสารหลั ก ฐานจากผู้ ส มั ครตามล าดับ ของการลงนาม
ในสมุดลงเวลา หรือตามลาดับของการจับสลากกรณีที่ไปยื่นพร้อมกัน
กรณีที่มีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมกันหลายคน
หรือยื่น ก่อนเวลารับ สมัคร และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ ผู้ อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น เพื่อตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้
ให้ดาเนินการจับสลาก โดยให้ดาเนินการสองครั้ง ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทาการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน
เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็ นผู้ จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ ถือว่า
ผู้สมัครนั้ นเป็ นผู้ มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (๒) ก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับถัดไปให้ถือว่า
ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (๒) เป็นลาดับถัดไปตามลาดับจนครบ
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขี ย นหมายเลขตั้ งแต่ ห มายเลขหนึ่ งถึ งหมายเลขที่ เท่ ากั บ จานวนผู้ ส มั ครที่ ยื่ น ใบสมั ค รพร้อมกั น บนสลาก
ที่ เหมื อ นกั น แล้ ว ใส่ ในภาชนะทึ บ แสงท าการเขย่ าภาชนะให้ ส ลากคละกั น เพื่ อ ไม่ ให้ ท ราบว่ าเป็ น สลาก
ที่เขียนหมายเลขใดแล้วให้ผู้สมัครตามลาดับของผลการจับสลาก ตาม (๑) ทาการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขลาดับในการยื่นใบสมัคร

-13๔.๒ การตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร
(๑) กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่รับใบสมัคร
และเอกสารหลั ก ฐานของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล้ ว หากพบว่ า เอกสารหลั ก ฐานดั ง กล่ า ว ของผู้ ส มั ค รใด
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนเอกสารหลักฐานทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมให้ผู้สมัครนั้น เพื่อไปดาเนินการแก้ไข
และนามายื่นในภายหลัง
กรณีที่เจ้าหน้าที่คืนใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแก่ผู้สมัครรายใด ผู้สมัครรายนั้น
จะเสียสิทธิหรือลาดับการยื่นใบสมัครที่ได้รับไว้เดิม และหากจะยื่นใบสมัครใหม่จะต้องจัดลาดับการยื่นใหม่
โดยให้มีลาดับการยื่นต่อจากบุคคลที่ยื่นรายหลังสุดในคราวนั้น
(๒) กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน โดยให้เจ้าหน้าที่
บั น ทึกถ้อยคาผู้ สมัครรับ เลื อกตั้งทุกราย เพื่ อยืน ยัน ว่าเอกสารหลักฐานที่น ามาสมัครเป็น เอกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ ส มั ค รยื น ยั น ว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๔.๓ การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกใบรั บ ใบสมั ค ร
แก่ ผู้ ส มั ค รหลั งจากที่ มี ก ารออกใบเสร็จ รั บ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มการสมั ค รแล้ ว เรี ย งตามล าดั บ การยื่ น สมั ค ร
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3 ให้แก่ผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และให้ทา
สาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐานการรับสมั คร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได้
เมื่อเสร็จสิ้นกาหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสรุปผลการรับ สมัครรั บ เลือกตั้งให้ ผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัดทราบ และให้ ส่ งเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นต่อไป

-14๕. การให้หมายเลขประจาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามลาดับ
ก่อนหลังการมายื่นใบสมัครตามลาดับเลขที่ใบรับใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3) ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แต่ละคน
กรณี บุ ค คลที่ ไม่ มี ชื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งตามประกาศของผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/4 และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย
ให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ ถื อ ว่ าผู้ นั้ น ได้ รั บ หมายเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รตามล าดั บ เลขที่ ใบรับ ใบสมั ค รที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้
๖. การตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
การตรวจสอบสิ ท ธิในการสมัครรับ เลื อกตั้งของผู้ ส มั คร ให้ บัน ทึกถ้อยคาเกี่ยวกับ ความถูกต้อ ง
ของเอกสารหลั ก ฐานการสมั ค ร คุ ณ สมบั ติ และลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามแบบบั น ทึ ก การให้ ถ้ อ ยค าต่ อ ท้ า ย
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน
การสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดาเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ที่ ได้ รั บสมั ครรั บเลื อกตั้ งและไม่ ได้ รั บสมั ครรั บเลื อกตั้ ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ภายในเจ็ ดวั นนั บแต่ วั นปิ ด
รับสมั คร และติดประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่เลื อกตั้ง หรือบริเวณใกล้ เ คี ยงกับ ที่เลื อกตั้ง หรือสถานที่อื่ น
ที่เห็นสมควร พร้อมทั้งจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจานวนหนึ่งชุด
สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดทาประกาศแยกต่างหาก โดยให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล
รูปถ่าย หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผู้บ ริห ารท้องถิ่น พร้อมทั้ งจัดส่ งส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาจังหวัดจานวนหนึ่งชุด

-15๘. การยื่นคาร้องกรณีไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัครผู้ ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ สมัครของผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ รั บ สมั ค รและประกาศรายชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ส มั ค รพร้อ มพยานหลั ก ฐาน
ณ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจัง หวัดที่จั ดให้ มีก ารเลื อกตั้ งนั้น ภายในสามวัน นับ แต่วัน ที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สมัคร
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัดและมีคาสั่ง ดังนี้
(๑) สั่งให้ยกคาร้องกรณีเห็นว่ าผู้ร้องไม่มีสิทธิสมัครและให้ แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้ง ประจา
จังหวัด เพื่อดาเนินการแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องทราบโดยเร็ว
(๒) สั่งให้ รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครกรณี เห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิสมัคร และให้แจ้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อดาเนินการแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องโดยเร็ว
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ งตาม (๒) ให้ ส านั ก งานจั ด ท าค าวินิ จ ฉั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ป ระกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกาศ
ดังกล่ าวพร้อ มคาวินิ จ ฉัย คณะกรรมการการเลื อกตั้งไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่ เลื อกตั้ง ห รือบริเวณใกล้ เคียงกั บ
ที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

-16๙. การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๙.๑ กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่ อ ความปรากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ผู้ ส มั ค รที่ มี ชื่ อ ในประกาศรายชื่ อ
ผู้ ส มั ค รของผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ใดไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้สั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
การวิ นิ จ ฉั ย สิ ท ธิ ส มั ครรั บ เลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หากยั งมี เหตุ
อั น ควรสงสั ย ต่ อ ความปรากฏดั ง กล่ าว คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งอาจสั่ งให้ ด าเนิ น การอย่ างใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้
กรณี ความปรากฏต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ งไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ วั น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งวิ นิ จฉั ยว่ าผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส มั คร ให้ มี ค าสั่ งถอนชื่ อ
ผู้ สมั คร และแจ้ งผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ งประจาจั งหวัดเพื่ อดาเนินการแจ้งผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและผู้ สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ แก่ผู้ สมัคร
ที่ถูกถอนชื่อด้วย
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค าสั่ ง ให้ ถ อนชื่ อ ออกจากประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร
ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
เมื่ อผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ งประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นได้ รั บ แจ้ งค าวิ นิ จฉั ยของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งแล้ ว ให้ ป ระกาศถอนการสมั ค ร และปิ ด ประกาศดั งกล่ า วพร้ อ มค าวิ นิ จ ฉั ย
คณะกรรมการการเลื อกตั้ งไว้ โดยเปิ ดเผย ณ ที่ เลื อกตั้ ง หรื อบริ เวณใกล้ เคี ยงกั บที่ เลื อกตั้ ง หรื อสถานที่ อื่ น
ที่เห็นสมควร
กรณีมีการอุทธรณ์ คาสั่งให้ ถอนชื่อผู้สมัคร เมื่ อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ ภาคมีคาวินิจฉัย
ให้รับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามคาวินิจฉัยโดยเร็ว
เมื่ อความปรากฏต่ อผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ งประจ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นว่าผู้ สมั คร
ที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผู้ ใดไม่มีสิ ทธิ
สมั ครรั บ เลื อ กตั้ ง ให้ รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ งและพยานหลั ก ฐาน พร้ อ มทั้ งเสนอความเห็ น ต่ อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว โดยให้ติดประกาศตามความข้างต้น

-17๙.๒ กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
บุค คลใดเห็น ว่า ผู ้ส มัค รที่ม ีชื่อ ในประกาศรายชื่อ ผู ้ส มัค รของผู ้อานวยการการเลือ กตั ้ง
ประจาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ผู้ใดไม่มีสิท ธิส มัค ร ให้ยื่น คาร้อ งพร้อ มพยานหลัก ฐาน ณ สานัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้น
กรณียื่น คาร้องที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดส่งคาร้องและพยานหลักฐาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งภายในวันที่ได้รับคาร้อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัดและมีคาสั่ง ดังนี้
(๑) สั่ง ให้ย กคาร้อ งกรณีเห็น ว่า ผู้ส มัค รมีสิท ธิส มัค ร และแจ้ง ผู ้อานวยการการเลือ กตั้ง
ประจ าจัง หวัด เพื ่อ ด าเนิน การแจ้ง ผู ้ร้อ ง ผู ้อ านวยการการเลือ กตั้ง ประจาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว
(๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร และแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจัง หวัด เพื ่อ ด าเนิน การแจ้ง ผู ้ร ้อ ง ผู ้อ านวยการการเลือ กตั ้ง ประจ าองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อด้วย
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตาม (๒) ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นได้รับ แจ้งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือ กตั ้ง แล้ว ให้ป ระกาศถอนการสมัค รและปิด ประกาศดัง กล่า วพร้อ มค าวิน ิจ ฉั ย
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร
กรณีมีการอุทธรณ์ คาสั่งให้ ถอนชื่อผู้สมัคร เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ ภาคมีคาวินิจฉัย
ให้รับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามคาวินิจฉัยโดยเร็ว

-1810. แบบพิมพ์ และเอกสารประกอบอื่น สาหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง
10.1 แบบพิมพ์

1) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ใบสมัครรับเลือกตั้ง
2) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
4) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้
รับสมัครรับเลือกตั้ง
5) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
6) ส.ถ./ผ.ถ. 4/6 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
10.2 เอกสารประกอบอื่น
1) บันทึกการจับสลาก กรณีผสู้ มัครรับเลือกตั้งไม่อาจตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้
2) ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

-19๑1. ตัวอย่างการกรอกเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑

- ตัวอย่างการกรอก -

เรื่อง

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
-------------------------ด้ว ย ........................ (ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้ มีการเลื อ กตั้ ง) ................................................

...........................................................................................................................................................................

อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภา
ท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบีย บคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ว่า ด้ว ย
การเลือ กตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา จึง ประกาศให้มีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล/
นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมารวิชัย ดังต่อไปนี้
1. วัน เลื อกตั้ง วัน อาทิ ตย์ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลื อกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๑๑
เดือน มีน าคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รั บ สมั คร ที่ทาการองค์การบริห ารส่ ว นตาบลมารวิชัย
๔. จานวน สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลมารวิชัย ที่จ ะมีก ารเลือ กตั้ง จานวน
6 เขตเลือกตั้ง ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน /นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ที่จะมีการเลือกตั้ง
จานวน ๑ คน

-20๕. การเลือ กตั้ง ให้ถือ เขตของสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบ ล/นายกองค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นตาบล มารวิชัย เป็ น เขตเลื อกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย มีจานวน 6 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลื อ กตั้ งที่ ๑ จ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบล มารวิ ชัย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.๒ เขตเลื อ กตั้ งที่ ๒ จ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบล มารวิ ชัย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.3 เขตเลื อ กตั้ งที่ 3 จ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบล มารวิ ชัย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ 3 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.4 เขตเลื อ กตั้ งที่ 4 จ านวนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล มารวิ ชัย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ 4 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.5 เขตเลื อ กตั้ งที่ 5 จานวนสมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล มารวิชั ย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ 5 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๖.6 เขตเลื อ กตั้ งที่ 6 จานวนสมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล มารวิชั ย ที่ จะมี
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน หมู่ที่ 6 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
๗. หลั กฐานการสมัครรับเลื อกตั้ ง ประกอบด้ว ย
๗.๑ บัต รประจาตัว ประชาชน แต่ถ้า ผู้ส มัค รรับ เลือ กตั้ง เป็น บุค คลซึ่ง ไม่ต้อ งมีบัต ร
ประจาตัว ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใ ช้บัต รประจาตัว หรือ หลัก ฐานอื่น ใดของทางราชการที่มีรูป ถ่า ย
และมีห มายเลขประจาตัว ประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้ อ มสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้า นฉบั บเจ้ าบ้าน พร้ อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรั บ รองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนี ย มการรับสมั คร
๗.๔.๑ สมาชิกสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลมจานวน ๑,๐๐๐ บาท
๗.๔.๒ นายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลมารวิชั จานวน ๒,๕๐๐ บาท
๗.๕ รูป ถ่า ยหน้า ตรงไม่ส วมหมวก หรือ รูป ภาพที่พิม พ์ชัด เจนเหมือ นรูป ถ่า ยของ
ตนเองขนาดกว้า งประมาณ ๘.๕ เซนติเ มตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเ มตร จ านวน (ตามที่
ผู้ อานวยการเลื อกตั้งประจาองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น กาหนด) รูป
๗.๖ หลั กฐานการศึก ษา (กรณีที่ กฎหมายว่าด้ว ยการจัด ตั้ ง องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น กาหนดคุ ณสมบัติเ พิ่ มเติ ม) พร้ อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

-21-2๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาเป็น เวลาติด ต่อ กัน ๓ ปี นั บถึง
ปี ที่ส มัค รรับ เลือกตั้ง ของผู้ ส มัค ร เว้น แต่เป็น ผู้ ไ ม่ได้เสียภาษีเงิน ได้ ให้ ทาหนัง สื อ ยืน ยัน การไม่ ได้เ สี ย ภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๘ หลัก ฐานอื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ย นชื่อ ตัว หรือ ชื่อ สกุล สูติบัต ร
หลั กฐาน หรื อใบรั บ รองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใ ดมีคุณ สมบัติแ ละไม่เ ป็น บุค คลต้อ งห้า มมิใ ห้ ใ ช้สิท ธิใ นการสมัค รรับ เลือ กตั้ง ตามที่
กฎหมายกาหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมารวิชัย ) ให้ยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลัก ฐานการรับ สมัค รตามที่
กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลื อกตั้งได้เพียงหนึ่ งเขตเลื อกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วัน ที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ ) ..................................
(..................................)
ผู้ อานวยการการเลื อ กตั้ง ประจา องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลมารวิชัย

-22-ตัวอย่างการกรอกบันทึก
กรณี ผูส้ มัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ไม่อาจตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้
.......................................................................
บันทึกนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงว่าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
เพื่อตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลมารวิชัย มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จานวน 3 คน
ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังกล่าวข้างต้น
ไม่อาจตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องดาเนินการจับสลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ ๙๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้
ผลการจับสลากครั้งที่ 1 ได้แก่
1. นายไข่ ใสจริง
2. นางสาวหนูน้อย ใจดี
3. นายหมึก สีดา
ผลการจับสลากครั้งที่ 2 ได้แก่
1. นายหมึก สีดา
2. นายไข่ ใสจริง
3. นางสาวหนูน้อย ใจดี
ดังนั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) หมึก สีดา
(นายหมึก สีดา)
(ลงชื่อ) ไข่ ใสจริง
(นายไข่ ใสจริง)
(ลงชื่อ) หนูน้อย ใจดี
(นางสาวหนูน้อย ใจดี)
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กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ไม่อาจตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้
.......................................................................
บันทึกนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงว่าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ได้จั ดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย เพื่อตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จานวน 3 คน
ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังกล่าว
ข้างต้ น ไม่ อ าจตกลงล าดั บ การยื่ น ใบสมั ค รรับ เลื อกตั้ งกั น ได้ จึงต้ อ งด าเนิ น การจั บ สลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ ๙๓
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒)
ดังนี้
ผลการจับสลากครั้งที่ 1 ได้แก่
1. นายยอด ยิ่งยง
2. นางบัว งดงาม
3. นายกาไก่ ไข่ในหิน
ผลการจับสลากครั้งที่ 2 ได้แก่
1. นายกาไก่ ไข่ในหิน
2. นายยอด ยิ่งยง
3. นางบัว งดงาม
ดังนั้ น เพื่อเป็น หลั กฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล
มารวิชัย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) กาไก่ ไข่ในหิน
(นายกาไก่ ไข่ในหิน)
(ลงชื่อ) ยอด ยิ่งยง
(นายยอด ยิ่งยง)
(ลงชื่อ) บัว งดงาม
(นางบัว งดงาม)
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย
เขตเลือกตั้งที่ - อาเภอ/เขต เสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
-------------------------ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
ใบรับสมัครลาดับที่ ๑ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นาย หมึก สีดา
(๒) สัญชาติ ไทย อายุ ๕๔ ปี
(๓) เลขประจาตัวประชาชน ๓-๑๕๐๐-๐๖๒๑๑-๗๕-๓
(๔) เกิดวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒509
(๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่) หรือบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒
ตรอก - ซอย - ถนน ในเมือง
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ตรอก - ซอย - ถนน ในเมือง
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘
(๗) สถานที่ติดต่อ ๒๒ หมู่ที่ ๒ ตรอก - ซอย - ถนน ในเมือง
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘
(๘) บิดาชื่อ
นายตาล สีดา
สัญชาติ ไทย
(๙) มารดาชื่อ นางเงิน สีดา
สัญชาติ ไทย
(๑๐) คู่สมรสชื่อ นางเขียว สีดา
สัญชาติ ไทย
(๑๑) มี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ า นในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง ในวั น สมั ค ร
รั บเลื อกตั้ ง เป็ นเวลาติ ดต่ อกั นไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ งปี นั บถึ งวั นสมั ครรั บเลื อกตั้ ง ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๕ เดื อน กั นยายน
พ.ศ. ๒๕30
(๑๒) คุณ สมบั ติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ
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(๑๒.๑) วุฒิการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕27
- เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕31
- เทียบเท่าปริญญาตรี
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาโท
สาขา
- สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาเอก
สาขา
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
(๑๒.๒) เคยดารงตาแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาตาบล/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกรัฐสภา)
ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.
(๑๓) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว
ข้าพเจ้ าขอสมั ครรั บเลื อกตั้ ง นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลมารวิ ชั ย เขตเลื อกตั้ งที่ - (ถ้ ามี )
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิ สมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

หมึก สีดา ผู้สมัคร
( นายหมึก สีดา )
ยื่น ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
คาเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด หากไม่ดาเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
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บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
ข้ า พเจ้ า 999999999นายหมึ ก สี ด า99999999ขอให้ ถ้ อ ยค าด้ ว ยความสั ต ย์ จ ริ ง
ต่อ นายชาติ รักชาติ ตาแหน่ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังต่อไปนี้
1. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ใบสมัครรับเลือกตั้ง (๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (๓) สาเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน (๔) ใบรับรองแพทย์ (๕)
รูปถ่าย จานวน *** รูป ฯลฯ
2. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ
๓. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๔. ถาม ท่ า นเป็ น ผู้ ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการถู ก จ ากั ด สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๔๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๕. ถาม ท่านมีคุณสมบั ติเป็นผู้ มีสิ ทธิสมัครรับเลื อกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)
ให้เป็นไปตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด
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หากข้าพเจ้ าฯ แจ้ งข้อ ความอัน เป็ นเท็ จในบั นทึ กการให้ ถ้ อยคานี้ ห รือใช้ห ลั กฐานอันเป็ น เท็ จ
ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกดาเนิน คดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) หมึก สีดา (ผู้ให้ถ้อยคา)
( นายหมึก สีดา )
(ลงชื่อ) ชาติ รักชาติ (ผูต้ รวจสอบ)
( นายชาติ รักชาติ )
(ลงชื่อ) นวลนาง บางบ่อ (ผู้เขียน/จด/อ่าน)
( นางสาวนวลนาง บางบ่อ )
คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

รับใบสมัคร และออกใบรับลาดับที่ ๑

ไม่รับใบสมัคร เพราะ ............................................
(ลงชื่อ)

ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
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ใบสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอ/เขต เสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
.........................................
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
ใบรับสมัครลาดับที่ ๑ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นายกาไก่ ไข่ในหิน
(๒) สัญชาติ ไทย อายุ ๔๐ ปี
(๓) เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๑๒๐-๐๔๖๑๑-๗๘-๐
(๔) เกิดวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕23
(๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่) หรือบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑
ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐
(๗) สถานที่ติดต่อ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน
ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐
(๘) บิดาชื่อ นายกาดา ไข่ในหิน สัญชาติ ไทย
(๙) มารดาชื่อ นางกาแดง ไข่ในหิน สัญชาติ ไทย
(๑๐) คู่สมรสชื่อ นางใย ไข่ในหิน สัญชาติ ไทย
(๑๑) มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในวั น สมั ค ร
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕35
(๑๒) คุณ สมบั ติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่ งพระราชบัญ ญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ
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(๑๒.๑) วุฒิการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕41
- เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2546
- เทียบเท่าปริญญาตรี
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาโท
สาขา
สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
- ระดับปริญญาเอก
สาขา
- สถานศึกษา
สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
(๑๒.๒) เคยดารงตาแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาตาบล/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกรัฐสภา)
ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.
(๑๓) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจส่วนตัว
ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้ ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ถ้ามี)
อาเภอ เสนา จั งหวัด พระนครศรีอยุ ธยา และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็น ผู้ มีคุณ สมบัติมีสิ ทธิส มัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

กาไก่ ไข่ในหิน ผู้สมัคร
( นายกาไก่ ไข่ในหิน )
ยื่น ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
คาเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่ า ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น เลื อ กตั้ ง ผู้ ส มั ค รต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ย
ในการเลื อกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจั งหวัด หากไม่ดาเนิ น การจะมีความผิ ดตามมาตรา ๑๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
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บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
ข้าพเจ้า
นายกาไก่ ไข่ในหิน
ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริงต่อ นาย ..............................
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังต่อไปนี้
1. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ใบสมัครรับเลือกตั้ง (๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (๓) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๔) ใบรับรองพทย์ (๕) รูปถ่าย จานวน *** รูป ฯลฯ
๒. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ
๓. ถาม ท่ านเป็ น ผู้ ไม่ อยู่ ร ะหว่างการถู กจากัด สิ ท ธิตามมาตรา 3๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๕. ถาม ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มารวิชั ย และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามมิ ให้ ใช้ สิ ท ธิส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)
ให้เป็นไปตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด

-31-๒หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคานี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า
ทราบดี ว่ า จะถู ก ด าเนิ น คดี ฐ านแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ แก่ เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในขั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

กาไก่ ไข่ในหิน (ผู้ให้ถ้อยคา)
(นายกาไก่ ไข่ในหิน)

(ลงชื่อ)

ชาติ รักชาติ (ผูต้ รวจสอบ)
( นายชาติ รักชาติ )

(ลงชื่อ) หนู วิ่งหนี (ผู้เขียน/จด/อ่าน)
( นางสาวหนู วิ่งหนี )
คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

รับใบสมัคร และออกใบรับลาดับที่ ๑

ไม่รับใบสมัคร เพราะ ............................................
(ลงชื่อ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
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หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
้ั
่
่
สาหร ับผู ส
้ มัครร ับเลือกตงสมาชิ
กสภาท้องถินหรื
อผู บ
้ ริหารท้องถิน
่ .........................
สมาชิกสภาท้องถิน
่ ............................
ผู บ
้ ริหารท้องถิน
วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. ....
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา .. (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)...
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน.......................................เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
ส าหรั บการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรื อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น (ประเภทองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและชื่ อ )
ในวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ........ เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. .... เนื่องจาก
กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน
๒๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี
กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอืน่
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร
(ลงชื่อ) ...............................................
(..................................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)

หมายเหตุ - มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง
เบี้ ย เลี้ย ง โบนั สเบี้ ย หวัด บ าเหน็ จ บ านาญ เงิน ค่ าเช่ าบ้ าน เงิน ที่ ค านวณได้ จากมู ลค่ าของการได้อ ยู่บ้ านที่ น ายจ้างให้ อ ยู่
โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน
มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

-33-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
-------------------------ใบรับลาดับที่ ๑
ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 0 นาย หมึก สีดา000000ซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง
เป็น0นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย 00เขตเลือกตั้งที่ - อาเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา
พร้ อ มทั้ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร จ านวน ๒,๕๐ ๐ บาท ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น เล่ มที่ ๑ เลขที่ ๑
ลงวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 รูปถ่ายจานวน *** รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒563 เวลา ๐๙.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองให้เป็นไป
ตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
-------------------------ใบรับลาดับที่ ๑
ได้รับ ใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 0 นายกาไก่ ไข่ในหิ น 00ซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง
เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมารวิ ชั ย เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ (ถ้ า มี ) อ าเภอ0เสนา0
จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๑,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑
เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 รูปถ่ายจานวน *** รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่น
ใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๑๐ น.

(ลงชื่อ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองให้เป็นไป
ตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ---------------------------------ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

๑

๑

นายหมึก สีดา

๒๒ หมู่ ๒ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา
รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยุธยา

๒

๒

นายไข่ ใสจริง

๔๔ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา
ไม่รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยุธยา

๓

๓

นางสาวหนูน้อย ใจดี

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

๕๕ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา
รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยุธยา
ฯลฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงชื่อ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ถ้ามี)
----------------------

ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

๑

๑

นายกาไก่ ไข่ในหิน

๑๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวิชัย อ.เสนา
รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยุธยา

๒

๒

นายยอด ยิ่งยง

๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวิชยั อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

รับสมัคร

๓

๓

นางบัว งดงาม

๒ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวิชยั อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ไม่รับสมัคร

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงชื่อ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )
ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
---------------------ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)0000000นายหมึก สีดา00000
อายุ0๕๔00ปี
อยู่บ้านเลขที่0๒๒0 หมู่ที่0๒0ตรอก00-0 ซอย00-0 ถนน0ในเมือง0 ตาบล0 มารวิชัย 000
เขตเลือ กตั้ง ที ่ 0- 0อ าเภอ 00เสนา0 00จัง หวัด 00พระนครศรีอ ยุธ ยา ได้ส มัค รรับ เลือ กตั ้ง เป็น
นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ -0 อาเภอ เสนา จังหวัด0 พระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 00นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย 0เขตเลือกตั้งที่ -0 อาเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจาตัวผู้ สมัคร
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)0 นายหมึก สีดา0000
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

1

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงชื่อ)00ชาติ รักชาติ000
( นายชาติ รักชาติ )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
---------------------ด้ ว ย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)000000000นายกาไก่ ไข่ ใ นหิ น 0000 อายุ 0 ๔๐00ปี
อยู่บ้านเลขที่0๑๑0หมู่ที่ ๑ ตรอก00-00ซอย000-00ถนน000เสนาวิน0 ตาบล000มารวิชัย0000
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอ0000เสนา00จังหวัด00000พระนครศรีอยุธยา0000ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑0อาเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย0เขตเลือกตั้งที่0๑ อาเภอ00เสนา00จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อตัว-ชื่อสกุล)0 นายกาไก่ ไข่ในหิน0000
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

1
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงชื่อ)0 ชาติ รักชาติ000
( นายชาติ รักชาติ )
ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

-39ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ชื่อผู้สมัคร .................................................................... กลุ่ม/ทีม/อิสระ ......................................
สมาชิก/ผู้บริหาร ....................(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )......................เขตเลือกตั้งที่ .....
หมูที่ ....... บ้าน ........................ ตาบล ......................... อาเภอ ..........................
จังหวัด .............................
วันที่ ............เดือน ......................... พ.ศ. .......
สาหรับผู้สมัคร (กรอก/รับรองความถูกต้อง)
สาหรับเจ้าหน้าที่ (กรอก)
ลาดับ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง มี ไม่มี จานวนแผ่น มี ไม่มี หมายเหตุ
ตามที่กฎหมายกาหนด
1 ใบสมัคร (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1)
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
5 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี
6

7
8
9

นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือหนังสือยืนยันการไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒)
หลัก ฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณ สมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามตามที่
บัญ ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
เช่น
6.1 หลักฐานจบการศึกษา (กรณีกฎหมายกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ)
6.2 สาเนาคาพิพากษาศาล กรณีเคยต้องคาพิพากษาศาล (ถ้ามี)
6.3 ส าเนาค าสั่ งทางปกครอง กรณี เคยถู ก ไล่ ออก ปลดออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(ถ้ามี)
6.4 หลักฐานการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย (ถ้ามี)
65 หลักฐานการได้นิรโทษกรรม การล้างมลทิน หรือการอภัยโทษ
(ถ้ามี)
6.6 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูป
ถ่ายของตนเองให้ เป็ น ไปตามจานวนที่ ผู้ อานวยการการเลือกตั้ ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด
เอกสารอื่น ๆ
9.1
9.2
ลงชื่อ .........................................
(........................................)
ผู้สมัคร ..................................................................

ลงชื่อ ......................................
(.....................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
………………………..………….

หมายเหตุ 1. ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง (มี/ไม่มี)
2. สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ในสาระสาคัญได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓
สานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

