คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
.................................................................
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และมาตรา
50 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 15 และมาตรา
48 เบญจ ได้กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 49
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ ในทะเบี ย นบ้ านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลื อกตั้งในวันสมัครรับเลื อกตั้ง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(4) สาหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
2. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 50
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(4) เป็ น บุ คคลผู้ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า มมิ ให้ ใ ช้สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามมาตรา 39 (1) เป็น ภิก ษุ ส ามเณร
นักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ หรือ (4) วิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
(5) อยู่ ระหว่างถู กระงั บการใช้ สิ ทธิสมัครรั บเลื อกตั้ งเป็นการชั่ วคราวหรือถูกเพิ กถอนสิ ทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
(6) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(7) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(9) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(10) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า
กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
/ (11) เคยต้องคา....

-2(11) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(17) เคยพ้น จากตาแหน่ งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ งรัฐ ธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
(18) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคาพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(19) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ ส ภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรื อผู้บ ริ หารท้องถิ่น ตามบทบั ญญัติของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(20) อยู่ ในระหว่างถูกจากัดสิ ทธิส มัครรับเลื อกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(23) เคยพ้ น จากต าแหน่ ง ใด ๆ ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพราะเหตุ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่
พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ และอานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง
หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
/ 3. การสมัคร…

-33. การสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตาบลศรีวิชัย พร้อมหลักฐานการ
สมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
3.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
จานวน 1 ฉบับ
(2) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก หรื อ รู ป ภาพที่ พิ ม พ์ ชั ด เจนเหมื อ นรู ป ถ่ า ยของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
(3) บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจาตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกเทศมนตรี สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือ
เที ย บเท่ า /หลั ก ฐานการเคยเป็ น สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น หรือ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น หรือ สมาชิ กรั ฐ สภา) พร้อ มส าเนา
จานวน ๑ ฉบับ
(7) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้
ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2
ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสาเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่สานักงานสรรพกรพื้นที่สาขาลี้
(8) หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ เป็นต้น
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
(1) สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
(2) นายกเทศมนตรีตาบล

จานวน 2,000 บาท
จานวน 5,000 บาท

อนึ่ ง การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง โดยรู้ ว่ า ตนเองขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มในการสมั ค ร
มีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ ามในการสมัครรั บ เลื อ กตั้ง ต้อ งระวางโทษจาคุ กตั้ งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรั บตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด 20 ปี
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