จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตัง้ ท้องถิ่น

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีหลักฐานอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว
ประชำชนตำมกฎหมำย ให้ ใช้ บัตรประจำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มี
รูปถ่ำย และมีหมำยเลขประจำตัวประชำชนสำมำรถแสดงตนได้ ตัวจริงพร้อมสำเนำ
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำนฉบับเจ้ ำบ้ ำน ตัวจริง พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ ( ตัวจริง)
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ้ หมำน จำนวน 1,000 บำท
5. รูปถ่ำยหน้ ำตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง
ขนำดกว้ ำงประมำณ 8.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐำนกำรศึกษำ (ถ้ ำมี) ตัวจริง พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
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7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี

(ตั้งแต่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563) นับถึงปี ที่สมัครรับเลือกตั้งของผูส้ มัคร ดังนี้
7.1 สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หรื อสำเนำแบบแสดงรำยกำร
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ที่ยนื่ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91)
ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
7.2 สำเนำใบเสร็จรับเงินชำระภำษีของกรมสรรพำกร ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
7.3 กรณี เป็ นผูไ้ ม่ได้เสี ยภำษีเงินได้ให้ทำหนังสื อยืนยันกำรไม่ได้เสี ยภำษีพร้อมทั้ง
สำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสี ยภำษี ตามแบบ ส.ถ. 4/2 จานวน 3 แผ่น (ให้ แยกเป็ นปี ละแผ่น)
8. หลักฐำนอื่นๆ ที่จำเป็ น เช่น เอกสำรใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร
หลักฐำนหรือใบรับรองแสดงกำรเกิดถิ่นที่อยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสญ
ั ชำติไทยโดยกำรเกิด
2. มีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
3. มีช่ อื อยู่ในทะเบียนบ้ ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ้ หมำน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี นับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติอ่นื ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกำหนด
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สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีหลักฐานอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชำชนตำม
กฎหมำย ให้ ใช้ บัตรประจำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร ที่มีรูปถ่ำย และมีหมำยเลขประจำตัว
ประชำชนสำมำรถแสดงตนได้ ตัวจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำนฉบับเจ้ ำบ้ ำน ตัวจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ้ หมำน จำนวน 2,500 บำท
5. รูปถ่ำยหน้ ำตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง
ขนำดกว้ ำงประมำณ 8.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 24 รูป
6. หลักฐำนกำรศึกษำ
- วุฒิกำรศึกษำที่แสดงว่ำสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ เทียบเท่ำ หรือ
หลักฐำน อื่นที่แสดงว่ำเคยเป็ นสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล สมำชิกสภำท้องถิ่น
ผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นหรื อ สมำชิกรัฐสภำ ตัวจริง พร้ อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐำนแสดงกำรเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็ นเวลำติดต่อกัน ๓ ปี

(ตั้งแต่ ปี 2561 2562 ปี 2563) นับถึงปี ที่สมัครรับเลือกตั้งของผูส้ มัคร ดังนี้
7.1 สำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หรื อสำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงิน
บุคคคลธรรมดำ ที่ยื่นผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต (ภ.ง.ด.90 หรื อ ภ.ง.ด.91) ที่รับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
7.2 ส ำเนำใบเสร็ จ รั บ เงิ น ช ำระภำษี ข องกรมสรรพำกร ที่ รั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งโดย
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
7.3 กรณี เป็ นผูไ้ ม่ได้เสี ยภำษีเงินได้ให้ทำหนังสื อยืนยันกำรไม่ได้เสี ยภำษีพร้อมทั้ง
สำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสี ยภำษี ตามแบบ ส.ถ. 4/2 จานวน 3 แผ่น (ให้ แยกเป็ นปี ละแผ่น)
8. หลักฐำนอื่นๆ ที่จำเป็ น เช่น เอกสำรใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐำนหรือใบรับรอง
แสดงกำรเกิดถิ่นที่อยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ
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ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสญ
ั ชำติไทยโดยกำรเกิด
2. มีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
3. มีช่ อื อยู่ในทะเบียนบ้ ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ้ หมำน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี
นับถึงวัน สมัครรับเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติอ่นื ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกำหนด

มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
1. ติดยำเสพติดให้ โทษ
2. เป็ นบุคคลล้ มละลำย หรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลำยทุจริต
3. เป็ นเจ้ ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ
4. เป็ นบุคคลที่มีลักษณะต้ องห้ ำมมิให้ ใช้ สทิ ธิเลือกตั้ง
5. อยู่ระหว่ำงถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกำรชั่วครำวหรือ ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตัง้
6. ต้ องคำพิพำกษำให้ จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล
7. เคยได้ รับโทษจำคุกโดยได้ พ้นโทษมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้ นแต่ในควำมผิดอันได้
กระทำโดยประมำท
8. เคยถูกสั่งให้ พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เพรำะทุจริตต่อหน้ ำที่ หรือถือว่ำ
กระทำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
9. เคยต้ องคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลอันถึงที่สดุ ให้ ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดินเพรำะ ร่ำรวยผิด
ปกติ หรือเคยต้ องคำพิพำกษำอันถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจำคุกเพรำะกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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10. เคยต้ องคำพิพำกษำอันถึงที่สดุ ว่ำกระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ ำที่รำชกำรหรือต่อ ตำแหน่ง
หน้ ำที่ในกำรยุติธรรม หรือกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำร
หรือ หน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่กี ระทำโดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ควำมผิด ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็ นกำรฉ้ อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้ วยยำเสพติดใน
ควำมผิดฐำนเป็ น ผู้ผลิต นำเข้ ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้ วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็ น
เจ้ ำมือหรือเจ้ ำสำนัก กฎหมำยว่ำ ด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรค้ ำมนุษย์ หรือ กฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินใน ควำมผิดฐำนฟอกเงิน
11. เคยต้ องคำพิพำกษำอันถึงที่สดุ ว่ำกระทำกำรอันเป็ นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง
12. เป็ นข้ ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
13. เป็ นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้ องถิ่น หรือผู้บริหำรท้ องถิ่น
14. เป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร ส่วนท้ องถิ่น
หรือเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่อ่นื ของรัฐ
15. เป็ นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
16. อยู่ในระหว่ำงต้ องห้ ำมมิให้ ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
17. เคยพ้ นจำกตำแหน่งเพรำะศำลฎีกำหรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่ง ทำงกำรเมืองมี
คำพิพำกษำว่ำเป็ นผู้มีพฤติกำรณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ ำที่หรือ จงใจ
ปฏิบัติหน้ ำที่หรือใช้ อำนำจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบัติ
ตำม มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ ำยแรง
18. ต้ องคำพิพำกษำถึงที่สดุ ว่ำกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ ี ไม่ว่ำจะได้ รับโทษ หรือไม่โดยได้
พ้ นโทษหรือต้ องคำพิพำกษำมำยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้ วแต่กรณี
19. เคยถูกถอดถอนออกจำกตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิก สภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้ องถิ่น ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หรือกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้ องถิ่นหรือผู้บริหำรท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี มำยังไม่
ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
20. อยู่ในระหว่ำงถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำท้ องถิ่นหรือผู้บริหำร ท้ องถิ่นตำม
มำตรำ 42 หรือตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้ วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูกเพิกถอน สิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
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22. เป็ นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรับเลือกเป็ นสมำชิกวุฒิสภำ หรือเป็ น
ผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็ นสมำชิกสภำท้ องถิ่นหรือผู้บริหำรท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เดียวกันหรือ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น
23. เคยพ้ นจำกตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพรำะเหตุมีส่วนได้ เสียไม่ว่ำ โดยทำง
ตรงหรือทำงอ้ อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้ เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อมในสัญญำหรือกิจกำรที่กระทำกับหรือ
จะกระทำกับ หรือ ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกำรณ์แสดงให้ เห็นว่ำเป็ นกำร
ต่ำงตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ ส่วนตนระหว่ำงกัน และยังไม่พ้นห้ ำปี นับแต่วันที่พ้นจำกตำแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง
24. เคยถูกสั่งให้ พ้นจำกตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพรำะจงใจไม่ปฏิบัติ ตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็ นเหตุให้ เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ ำยแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำกตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
25. เคยถูกสั่งให้ พ้นจำกตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพรำะทอดทิ้งหรือ ละเลยไม่
ปฏิบัติกำรตำมหน้ ำที่และอำนำจ หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้ วยหน้ ำที่และอำนำจ หรือประพฤติตน
ฝ่ ำฝื นต่อควำมสงบเรียบร้ อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือมีควำมประพฤติในทำงที่จะนำมำ
ซึ่งควำมเสื่อมเสีย แก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือแก่รำชกำร และยัง
ไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจำก ตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
26. ลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกำหนด
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