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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๖)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เก่ียวกับแบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๘๐/๒๕๕๖  
เม่ือวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๙๕/๒๕๕๖  
เม่ือวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕)  ในข้อ  ๒๐๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้แบบพิมพ์บันทึกการให้ถ้อยคํา
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕)  ตามที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๕)  ไปแล้วก่อนที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  มิให้นําความตามที่แก้ไข
เพิ่มเติมตามระเบียบฉบับนี้ไปใช้บังคับ  โดยให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



   
 

 
  บันทึกการใหถ้้อยคําของผูส้มัครรบัเลือกต้ัง (ชื่อสมาชกิสภาท้องถ่ิน/ผู้บริหารท้องถ่ิน) 
      ที่ .................................... 
    วันที่ ....... เดือน ...............พ.ศ. ................ 
 
  ข้าพเจ้า ...............................................................................................ขอให้ถ้อยคํา
ด้วยความสัตย์จริงต่อ ....................................... ตําแหน่ง ..................................... โดยข้าพเจ้าฯ 
ทราบดีว่า การให้ถ้อยคําน้ีหรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จจะถูกดําเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และอาจมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งต้องถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง และท่านยืนยันรับรองความ
ถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังหรือไม่ 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้นําหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ดังน้ี 
  (๑) .................................... (๒) .................................... (๓) ....................................                               
  (๔) .................................... (๕) .................................... ฯลฯ และข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความ
ถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังเป็นจริงทุกประการ 
  ๒.  ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ัง (สมาชิกสภา/
ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ 
   ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น
(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ครบทุกประการ ดังน้ี 

 ๒.๑  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.๒  อายุในการสมัครรับเลือกต้ัง 
     กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์

ในวันเลือกต้ัง 
     กรณีผู้บริหารท้องถิ่น มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์  

ในวันเลือกต้ัง 
     กรณีเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอายุไม่ตํ่ากว่า

ย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
 ๒.๓  หลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง 
    มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สมัครเป็นเวลาติดต่อกันหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือ 
    ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หรือภาษีบํารุงท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกต้ัง 
 ๒.๔  คุณสมบัติอ่ืนที่ (...ระบุช่ือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการสมัครรับเลือกต้ัง) ตามเอกสารแนบท้ายแบบบันทึกการให้ถ้อยคํา ผนวก (....ให้ระบุ
ผนวก ก. ข. ค. ง. หรือ จ. แล้วแต่กรณี) 
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  ๓.  ถาม ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส.ส./ส.ว.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกต้ังที่ท่านมีช่ืออยู่ในบัญชี 
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ (ตอบข้อ (๑) หรือข้อ (๒) หรือข้อ (๓) หรือข้อ (๔) เพียงข้อเดียว) 
   ตอบ (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว.  
เมื่อวันที่ .......................... เดือน ................. พ.ศ. ............ จริง 
     (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว. แต่ได้ไป
แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   ) และ    
ในการเลือกต้ังก่อนครั้งหลังสุด ข้าพเจ้า  ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (...ประเภท  
การเลือกต้ัง....)  
     (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกต้ัง 
     (๔)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ส. หรือ  ส.ว. และไม่ได้ 
ไปแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   )  
  ๔.  ถาม ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกต้ังที่ท่านมีช่ืออยู่ใน 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ (ตอบข้อ (๑) หรือข้อ (๒) หรือข้อ (๓) หรือข้อ ๔ เพียงข้อเดียว) 
   ตอบ (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ.  
 เมื่อวันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ............ ของการเลือกต้ัง ........ (ระบุ) ........ จริง 
    (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งหลังสุด  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. แต่ได้ไป 
แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   ) และ    
ในการเลือกต้ังก่อนครั้งหลังสุด ข้าพเจ้า  ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (...ประเภท  
การเลือกต้ัง....)  
    (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกต้ัง 
    (๔)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังคร้ังหลังสุด  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. และไม่ได้        
ไปแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ต่อ (  นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น   )  

๕  ถาม ท่านเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในขณะสมัครรับเลือกต้ังครั้งน้ี ดังต่อไปน้ี 
หรือไม่ 

ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ัง 
ครั้งน้ี ดังต่อไปน้ี  

 ๕.๑   ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๕.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๕.๓   ไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๓๔  
              (๑) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
          (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรือ 
              (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
 ๕.๔   ไม่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
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- ๓ - 

 
 ๕.๕      ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกต้ังแต่สองปี

ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 ๕.๖  ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวัน
เลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 

  ๕.๗   ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 ๕.๘   ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 ๕.๙   ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

 ๕.๑๐  ไม่อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

 ๕.๑๑  ไม่เคยถูกคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
มายังไม่ถึงหน่ึงปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งอันเน่ืองมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริต
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับเลือกต้ัง หรือได้รับเลือกต้ังมาโดยไม่สุจริต 

  ๕.๑๒  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  ๕.๑๓  ไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  ๕.๑๔  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
 ๕.๑๕  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
  ๕.๑๖  ไม่เป็นกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

  ๕.๑๗  ไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนที่(...ระบุช่ือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการสมัครรับเลือกต้ัง) ตามเอกสารแนบท้ายแบบบันทึกการให้ถ้อยคํา ผนวก 
(....ให้ระบุผนวก ก. ข. ค. ง. หรือ จ. แล้วแต่กรณี) 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 



 
 

- ๔ - 
 

  ข้อความข้างต้นน้ีที่ได้มีการบันทึกถ้อยคําได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังและ/หรือได้อ่านเองแล้ว 
ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในช้ันศาลได้ด้วย จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
          (ลงช่ือ) .............................................  ผู้ใหถ้้อยคํา 

                             (..........................................) 
               ผูส้มัครรบัเลือกต้ัง 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................. ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
                                                                      (..........................................) 
 
 
 

                   (ลงช่ือ) .............................................  ผู้สอบสวน 
                                                                      (..........................................) 
      ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา (.............ประเภทองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน........) 
 
      
  
      
      คําสั่งผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจํา (....ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและช่ือ...............) 
          รับใบสมคัร และออกใบรับลําดับที ่..................... 
           ไม่รับใบสมคัร เพราะ ................................................. 
 
 
       (ลงช่ือ) .................................................................. 
                                  (...............................................................) 
          ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจํา (....ประเภทองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและช่ือ...............) 
             วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕ 



เอกสารคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอืน่ที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
กําหนด 

ตามข้อ ๒.๔ และข้อ ๕.๑๗ 
 

ผนวก ก. 
พระราชบัญญัติสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๔๗ ทวิ) 
  ๑. มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตําบลที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
  ๒. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น     
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํา
กับสภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๕๘/๑)  
 ๑. มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 ๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น     
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงหา้ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 

ผนวก ข. 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสมาชิกสภาเทศบาล 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๑๕) 

- จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้า
ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 



 
- ๒ - 

 
นายกเทศมนตรี 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๔๘ เบญจ) 
 ๑. มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 ๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 ๓. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น        
รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง 
 ๔. เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

ผนวก ค. 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๙) 
 - ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น       
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๓๕/๑) 
 ๑. มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 ๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 ๓. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น         
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง 



 
- ๓ - 

 
ผนวก ง. 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
 
คุณสมบัติ (มาตรา ๑๔) 
 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒. อายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
 ๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัครไม่น้อย
กว่า      หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและได้เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กรุงเทพมหานคร
ในปีที่สมัครหรือปีก่อนที่สมัครหน่ึงปี 
 
ลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๑๖) 
 ๑. เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง        ยังไม่ครบสี่ปี 
 ๒. เป็นผู้ถูกให้ออกจากตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๓ (๘) ถึงวัน
สมัคร         รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี 
 ๓. เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 หมายเหตุ ได้มีการตัดข้อความในลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามผนวกนี้
บางส่วน เนื่องจากมีลักษณะทํานองเดียวกันกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๔๖) 
 - มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
ผนวก จ. 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
 
คุณสมบัติ (มาตรา ๑๒) 

๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒. อายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
 ๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้เมืองพัทยาในปีที่
สมัครหรือในปีก่อนที่สมัครหน่ึงปี 
 
ลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๑๓) 
 
 หมายเหตุ ได้มีการตัดข้อความในลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามผนวกนี้
ทั้งหมด เนื่องจากมีลักษณะทํานองเดียวกันกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  นายกเมืองพัทยา  
คุณสมบัติ (มาตรา ๔๓) 

๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒. อายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
 ๓. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
 ๔.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัคร     
รับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่
สมัครหรือในปีก่อนที่สมัครหน่ึงปีลักษณะต้องห้าม (มาตรา ๔๔) 
 - ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๑๓ 

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




