แบบสํารวจความพรอมของผูประสงคลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี
จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………………..
1. คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ตาม มาตรา 49 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 )
ที่
รายละเอียด
มี
1 ทานมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม
2 2.1 อายุของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาเทศบาล
ไมต่ํากวา 25 ป
2.2 อายุของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกเทศมนตรี
ไมต่ํากวา 35 ป
3 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4 เฉพาะสมัครนายกเทศมนตรีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
กรณีที่ทานตอบวามีคุณสมบัติ ทุกขอแสดงวาทานเปนผูที่มีความพรอมในการสมัครรับเลือกตั้ง หาก
กรณีที่ตอบวาไมมีคุณสมบัติ แสดงวาทานเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ตาม มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 )
ที่
รายละเอียด
ใช
1 ติดยาเสพติดใหโทษ
2 เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3 เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ (ประกอบคําวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 20/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563)
4 เปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 39(1)(2)หรือ(4)
- เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
- อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
- วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5 อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
6 ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
7 เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8 เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือ
วากระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
9 - เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือ
- เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ไมมี

ไมใช

2.ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
ที่
รายละเอียด
10 เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวา
- กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือ
- กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา (เชนลักทรัพย ฉอโกง
ยักยอกทรัพย)
- ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
- กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา
- กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือ
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
11 เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
12 เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
13 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
14 เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
15 เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
16 อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
17 เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจง
ใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
18 ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไมโดยได
พนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
19 เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี มายังไม
ถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
20 อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(เลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 และตั้งนายก อบจ.และส.อบจ. เมื่อ 20 ธ.ค.63)
21 เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
22 เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
23 เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงให
เห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน
และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง

ไช

ไมใช

ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
24 เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
25 เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม
ปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตน
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไม
พนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
26 ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
กรณีที่ทานตอบวาไมไช ทุกขอแสดงวาทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
หากมีกรณีที่ตอบวาไช แสดงวาทานเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
3. เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ที่
รายละเอียด
1 ทานสามารถขอเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/1 ได ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบล/
เทศบาลเมือง) ที่ประสงคลงสมัครรับเลือกตั้ง
2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวางประมาณ 8.5
เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ตามจํานวนที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลกําหนด 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 นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง เวนแตเปนผูไมได
เสียภาษีเงินไดใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษี พรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
4/2 ทั้งนี้ ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสําเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายอนหลัง
3 ป (2561, 2562, 2563) ได ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
7 หลักฐานอื่นที่จําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่น
ที่อยู พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
8 กรณีผูสมัครนายกเทศมนตรีหลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา) หรือ เคย
เปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 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 ขอใหทานดําเนินการสอบถามเทศบาลที่ตองการสมัครฯ และศึกษาทําความเขาใจเพิ่มเติม

คําเตือน มาตรา 120 ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตน เปนผูขาดคุณสมบัตหิ รือมี
ลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถงึ สิบป และปรับตัง้
แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้นมีกําหนดยี่สิบป

