
แบบสํารวจความพรอมของผูประสงคลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี

จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………………..

1. คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ตาม มาตรา 49 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 )
ท่ี รายละเอียด มี ไมมี
1 ทานมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม
2 2.1 อายุของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง

- สมาชิกสภาเทศบาล ไมต่ํากวา 25 ป
2.2 อายุของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกเทศมนตรี ไมต่ํากวา 35 ป

3 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4 เฉพาะสมัครนายกเทศมนตรตีองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

กรณีท่ีทานตอบวามีคุณสมบัติ ทุกขอแสดงวาทานเปนผูท่ีมีความพรอมในการสมัครรับเลือกตั้ง หาก
กรณีท่ีตอบวาไมมีคุณสมบัติ แสดงวาทานเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ตาม มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 )
ท่ี รายละเอียด ใช ไมใช
1 ติดยาเสพติดใหโทษ
2 เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3 เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ (ประกอบคําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญท่ี 20/2563 วันท่ี 28 ตุลาคม 2563)
4 เปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 39(1)(2)หรือ(4)

- เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
- อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม
- วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

5 อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง

6 ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
7 เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8 เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือ

วากระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
9 - เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือ
- เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต



2.ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
ท่ี รายละเอียด ไช ไมใช

10 เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวา
- กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือ
- กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
- ความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา (เชนลักทรัพย ฉอโกง
ยักยอกทรัพย)
- ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน
- กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา
- กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือ
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

11 เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
12 เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
13 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
14 เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ
15 เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
16 อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
17 เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

มีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือจง
ใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

18 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไมโดยได
พนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี

19 เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี มายังไม
ถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง

20 อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(เลือกตั้ง ส.ส.เม่ือวันท่ี 24 มี.ค.62 และตั้งนายก อบจ.และส.อบจ. เม่ือ 20 ธ.ค.63)

21 เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง

22 เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

23 เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ี
กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงให
เห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน
และยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง



ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
24 เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และยังไมพนหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

25 เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะทอดท้ิงหรือละเลยไม
ปฏิบัติการตามหนาท่ีและอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาท่ีและอํานาจ หรือประพฤติตน
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือแกราชการ และยังไม
พนหาปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

26 ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
กรณีท่ีทานตอบวาไมไช ทุกขอแสดงวาทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในการลงสมัครรับเลือกตั้ง

หากมีกรณีท่ีตอบวาไช แสดงวาทานเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
3. เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ท่ี รายละเอียด
1 ทานสามารถขอเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/1 ได ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตําบล/

เทศบาลเมือง) ท่ีประสงคลงสมัครรับเลือกตั้ง
2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวางประมาณ 8.5

เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ตามจํานวนท่ีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลกําหนด ใน
ประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 1/1

3 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5 ใบรับรองแพทย
6 หลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้ง เวนแตเปนผูไมได

เสียภาษีเงินไดใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษี พรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
4/2 ท้ังนี้     ผูท่ีจะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสําเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายอนหลัง
3 ป (2561, 2562, 2563) ได ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง

7 หลักฐานอ่ืนท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ิน
ท่ีอยู พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ

8 กรณีผูสมัครนายกเทศมนตรีหลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา) หรือ เคย
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา

8 คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
1) สมาชิกสภาเทศบาล

- เทศบาลนครจํานวน 5,000 บาท
- เทศบาลเมือง จํานวน 3,000 บาท
- เทศบาลตําบล จํานวน 2,000 บาท

2) นายกเทศมนตรี
- เทศบาลนครจํานวน 10,000 บาท
- เทศบาลเมือง จํานวน 8,000 บาท
- เทศบาลตําบล จํานวน 5,000 บาท

หากมีขอสงสัย  ขอใหทานดําเนินการสอบถามเทศบาลท่ีตองการสมัครฯ และศึกษาทําความเขาใจเพ่ิมเติม
คําเตือน มาตรา 120 ผูใดลงสมคัรรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตน เปนผูขาดคุณสมบัตหิรือมี
ลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคกุตั้งแตหนึ่งปถงึสิบป และปรับตัง้
แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมกีําหนดยี่สิบป


