
จดหมายข่าวประชาสมัพนัธ ์  

การเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ ำตัว 

 ประชำชนตำมกฎหมำย ให้ใช้บัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มี 

 รูปถ่ำย และมีหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนสำมำรถแสดงตนได้ ตวัจริงพรอ้มส ำเนำ  

 จ ำนวน   1   ฉบบั 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ตวัจริง พรอ้มส ำเนำ   จ ำนวน   1   ฉบบั 

3. ใบรับรองแพทย์  ( ตวัจริง) 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำ้หมำน จ ำนวน  1,000 บำท 

5.   รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง 

      ขนำดกว้ำงประมำณ 8.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 13.5 เซนติเมตร   จ ำนวน    12   รูป 

6. หลักฐำนกำรศึกษำ (ถ้ำมี)  ตวัจริง พรอ้มส ำเนำ จ ำนวน  1  ฉบบั 

 

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลน้ำหมานมีหลักฐานอะไรบ้าง? 



 

 

                   7.  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี                           

(ตั้งแต่ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563) นบัถึงปีท่ีสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัร ดงัน้ี 

     7.1 ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ หรือส ำเนำแบบแสดงรำยกำร  

   ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ท่ียืน่ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91)       

             ท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

 7.2 ส ำเนำใบเสร็จรับเงินช ำระภำษีของกรมสรรพำกร ท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย 

              ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

        7.3 กรณีเป็นผูไ้ม่ไดเ้สียภำษีเงินไดใ้หท้ ำหนงัสือยนืยนักำรไม่ไดเ้สียภำษีพร้อมทั้ง 

              สำเหตแุห่งกำรไม่ไดเ้สียภำษี  ตามแบบ ส.ถ. 4/2  จ านวน 3 แผ่น  (ให้แยกเป็นปีละแผ่น) 
8. หลักฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็น เช่น เอกสำรใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สติูบัตร  

 หลักฐำนหรือใบรับรองแสดงกำรเกดิถิ่นที่อยู่  ตวัจริงพรอ้มส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบบั  

 

 

 

1. มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

2. มีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง    

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำ้หมำน ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี นับถึงวัน 

    สมัครรับเลือกตั้ง 

4. คุณสมบัติอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                                                                                       
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1. บัตรประจ ำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชนตำม     
กฎหมำย ให้ใช้บัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร ที่มีรูปถ่ำย และมีหมำยเลขประจ ำตัว            

ประชำชนสำมำรถแสดงตนได้ ตวัจริงพรอ้มส ำเนำ  จ ำนวน   1   ฉบบั 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ตวัจริงพรอ้มส ำเนำ  จ ำนวน   1   ฉบบั 

3. ใบรับรองแพทย์  (ตวัจริง) 

4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำ้หมำน  จ ำนวน   2,500   บำท 

5. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง                              

    ขนำดกว้ำงประมำณ 8.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 13.5 เซนติเมตร จ ำนวน  24  รูป 

6. หลักฐำนกำรศึกษำ  

   - วุฒิกำรศึกษำที่แสดงว่ำส ำเรจ็กำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทยีบเท่ำ  หรือ    

    หลกัฐำน  อ่ืนท่ีแสดงวำ่เคยเป็นสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน             

    ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินหรือ สมำชิกรัฐสภำ  ตัวจริง พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบบั 

7.  หลกัฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกนั ๓ ปี                       

     (ตั้งแต่ปี 2561  2562  ปี 2563) นบัถึงปีท่ีสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัร ดงัน้ี 

 7.1 ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ หรือส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงิน 

          บุคคคลธรรมดำ ท่ียื่นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91)  ท่ีรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้งโดยผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

    7 .2 ส ำ เนำใบเสร็จรับเ งินช ำระภำษีของกรมสรรพำกร ท่ี รับรองส ำ เนำถูกต้องโดย  

          ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

      7.3 กรณีเป็นผูไ้ม่ไดเ้สียภำษีเงินไดใ้หท้ ำหนงัสือยนืยนักำรไม่ไดเ้สียภำษีพร้อมทั้ง 

            สำเหตุแห่งกำรไม่ไดเ้สียภำษี  ตามแบบ ส.ถ. 4/2  จ านวน 3 แผ่น  (ให้แยกเป็นปีละแผ่น) 
 8. หลักฐำนอื่นๆ ที่จ ำเป็น เช่น เอกสำรใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สติูบัตร  หลักฐำนหรือใบรับรอง  

     แสดงกำรเกดิถิ่นที่อยู่  ตวัจริงพรอ้มส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบบั  

 

สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตำบลน้ำหมานมหีลักฐานอะไรบ้าง? 
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1. มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

2. มีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง   

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำ้หมำน ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  

    นับถึงวัน สมัครรับเลือกตั้ง 

4. คุณสมบัติอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

                                            

 

 

1. ติดยำเสพติดให้โทษ                                                                                                                     

2. เป็นบุคคลล้มละลำย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต                                                                      

3. เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกจิกำรหนังสอืพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ                                                           

4. เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธเิลือกต้ัง                                                                            

5. อยู่ระหว่ำงถกูระงับการใชส้ิทธิสมัครรับเลอืกตัง้เป็นกำรชั่วครำวหรือ  ถูกเพกิถอนสิทธิสมัครรับ  

   เลอืกตัง้                                                                                                                  

6. ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล  

7. เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอนัได้        

    กระท ำโดยประมำท                                                                                                                

8. เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกจิ เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำ      

    กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร                                                                            

9. เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอนัถึงที่สดุให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดินเพรำะ ร ่ำรวยผิด    

    ปกติ หรือเคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สดุให้ลงโทษจ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย  

     กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต                                                                                                

 

 

 

 

มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  

ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้                                                                                      
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10. เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สดุว่ำกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อ ต ำแหน่ง         

     หน้ำที่ในกำรยุติธรรม หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำร           

     หรือ หน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกบัทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  

     ควำมผิด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดใน 

     ควำมผิดฐำนเป็น ผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็น    

     เจ้ำมือหรือเจ้ำส ำนัก กฎหมำยว่ำ ด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือ กฎหมำยว่ำ     

     ด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินใน ควำมผิดฐำนฟอกเงิน                                                                                                  

11. เคยต้องค ำพิพำกษำอนัถึงที่สดุว่ำกระท ำกำรอนัเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกต้ัง                           

12. เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ                                                              

13. เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น               

14. เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือรำชกำร ส่วนท้องถิ่น  

      หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ  

15. เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอสิระ                                          

16. อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง                                                       

17. เคยพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำงกำรเมืองมี            

      ค ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์ร ่ำรวยผิดปกติ หรือกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ จงใจ 

      ปฏบัิติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบัิติ 

      ตำม มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง                                                                                

18. ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สดุว่ำกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ไม่ว่ำจะได้รับโทษ หรือไม่โดยได้     

     พ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำมำยังไม่ถึง 5 ปี นบัถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี                                       

19. เคยถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิก สภำท้องถิ่น     

     หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำยว่ำด้วย         

     กำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มำยังไม่         

     ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง                                                                                                               

20. อยู่ในระหว่ำงถูกจ ำกดัสทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร ท้องถิ่นตำม     

      มำตรำ 42 หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร                     

21. เคยถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูกเพิกถอน สทิธเิลือกตั้ง   

     จนถึงวันเลือกตั้ง                                                                                                                
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22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็น   

     ผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

     เดียวกนัหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น                                                                                       

23. เคยพ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้เสยีไม่ว่ำ โดยทำง     

      ตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกจิกำรที่กระท ำหรือจะกระท ำกบัหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่นน้ันหรือมีส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกจิกำรที่กระท ำกบัหรือ             

     จะกระท ำกบั หรือ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้เหน็ว่ำเป็นกำร        

     ต่ำงตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ ส่วนตนระหว่ำงกนั และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

     จนถึงวันเลือกตั้ง                                                                                                   

24. เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะจงใจไม่ปฏบิัติ ตำม     

      กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร หรือมติคณะรัฐมนตรี อนัเป็นเหตุให้เสยีหำยแก่รำชกำร     

      อย่ำงร้ำยแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง                                                         

25. เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะทอดทิ้งหรือ ละเลยไม่ 

     ปฏบัิติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ หรือปฏบัิติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ ำนำจ หรือประพฤติตน        

     ฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำ      

     ซึ่งควำมเสื่อมเสยี แกศ่ักด์ิต ำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่รำชกำร และยัง        

     ไม่พ้น 5 ปี  นับแต่วันที่พ้นจำก ต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง                                                                                         

26. ลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม     โทรศพัท ์/ โทรสาร 042870048      www.narmmarn.go.th    

องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน                                                                                            

ท่ีอยู่  392 หมู่ท่ี1 บา้นไร่ม่วง  ต าบลน ้าหมาน  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย 
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