
การประชุมเชิงสมานฉนัท ์

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

7 ตลุาคม 2564(Zoom Cloud Meetings)

โดย  นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรตัน์

รองผูอ้ านวยการส านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตัง้ประจ าจงัหวัดนครศรธีรรมราช



มาตรา120 

ผูใ้ดลงสมคัรรบัเลือกตัง้โดยรูอ้ยู่แลว้ว่า

ตนเป็นผูข้าดคุณสมบตั ิหรือมีลักษณะตอ้งหา้ม

ในการสมคัรรบัเลือกตัง้  

โทษจ าคุกตัง้แต ่1-10ปี 

และปรบัตัง้แต ่20,000-200,000 บาท 

และใหศ้าลสั่งเพิกถอนสิทธิ 20 ปี



ก่อนประกาศผล หลงัประกาศผล

(กกต.มีอ านาจ)
(กกต.ยืน่ค ารอ้งศาล ตาม มาตรา107

และ มาตรา 108 ว.2

ใบเหลือง ใบด า

ใบสม้ ใบแดง

สัง่เลือกตัง้ใหม่

เพิกถอน

สิทธิสมคัร 1ปี

เพิกถอนสิทธิสมคัร

(ตลอดไป)

เพิกถอน

สิทธิเลือกตัง้ 10 ปี

การด าเนินการ
กรณีมีทุจรติเลือกตัง้

ม. 107 ว.2,3

ม. 107 ว.1

ม. 108 ว.2

ม. 107,108  



คุณสมบตัิของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

(มาตรา 38 และ มาตรา 39)



คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

คุณสมบตัิ (มาตรา 38)

• สญัชาตไิทย (กรณีแปลงสญัชาต ิตอ้งไดส้ญัชาตไิทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี)

• อายุไม่ต  า่กว่า 18 ปี ในวนัเลือกตั้ง

• มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขต อปท. ท่ีมีการเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

• คุณสมบตัอ่ืินท่ีกฎหมายจดัตั้ง อปท. ก าหนด

ลกัษณะตอ้งหา้ม (มาตรา 39)

- เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต/นกับวช
- อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลว้หรอืไม่

- ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรอืโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย

- วิกลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ



คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง 

(มาตรา 49)



คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง (มาตรา 49)

1.   มีสญัชาตไิทยโดยการเกิด

2. สมาชิกสภา อบต. ตอ้งมีอายุไม่ต  า่กว่า 25 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้

3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สมัครรับ

เลือกตั้งในวันสมคัรรบัเลือกตั้ง เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมคัร

รบัเลือกตั้ง 

4. คุณสมบตัผิูมี้สทิธิสมคัร นายก อบต. ตาม พ.ร.บ. อบต. มาตรา 58/1

4.1 มีอายุไม่ต  า่กว่า 35 ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง

4.2  ส  าเร็จการศึกษาไม่ต  า่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือ

สมาชิกรฐัสภา



การเคยเป็นสมาชิกสภาต าบลที่มีสิทธิสมคัรนายก อบต

พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขถึง 2562

มาตรา 7 สภาต าบลประกอบดว้ยสมาชิกโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ก านัน 

ผูใ้หญ่ของทุกหมู่บา้นในต าบล และแพทยป์ระจ  าต  าบล และสมาชิกซ่ึงไดร้บั

เลือกตั้งหมู่บา้นละ 1 คน 

มาตรา 93 ใหถื้อว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผูท้รงคุณวุฒิตาม

ประกาศของคณะปฏิวตั ิฯ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูก่่อนวนัที่ พ.รบ. น้ีใชบ้งัคบั 

(2 ธนัวาคม 2537) เป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดร้บัเลือกตั้งจนกว่าจะพน้จาก

ต าแหน่ง

มาตรา 94  บรรดากฎหมายใดที่อ ้างถึงกรรมการสภาต าบล

ผูท้รงคุณวุฒิใหห้มายถึงสมาชิกสภาต าบลซ่ึงไดร้บัเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ. น้ี



ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหส้มคัรรบัเลือกตั้ง 

(มาตรา 50)



หลักการจ า แบบง่าย ๆ 

1 ติด  , 8   เป็น  , 3 อยู่ในระหว่าง , 2 ตอ้งค าพิพากษา

11 เคย  และ 1 ลักษณะอ่ืน

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)

1 ติด  

ม. 50 (1) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ



8 เป็น มาตรา 50

ม. 50(2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต

ม. 50(3) เป็นเจา้ของหรือผูถ้ือหุน้ในกิจการหนงัสือพิมพห์รือสื่อมวลชนใด ๆ

ม. 50(4) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39(1)(2)

หรือ (4)

(1) เป็นภิกษุ สามเณร หรือนกัพรต นกับวช 

(2) อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะสิ้ นสุดแลว้หรือไม่ก็ตาม

(4) วิกลจริต จติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ

ม. 50 (12) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต  าแหน่งหรือเงินเดือนประจ  า

ม. 50 (13) เป็น สส. สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น

ม. 50 (14) เป็นพนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 

รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีอื่นของรฐั

ม. 50 (15) เป็นตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ หรือผูด้  ารงต  าแหน่งในองคก์รอิสระ

ม. 50 (22) เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตั้งเป็น สส.หรือรบัเลือกเป็น สว.หรือเป็นผูส้มคัร 

สถ.หรือ ผถ. ของ อปท.เดียวกนัหรือ อปท.อื่น

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)



 เช่น ต้องถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว การถูกพิทักษท์รัพย์
ช่ัวคราว หรือพิทักษ์เด็ดขาด ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย ยัง
สามารถสมัครรับเลอืกตัง้ได้

 “บุคคลล้มละลายทุจริต” หมายความว่า บุคคลล้มละลายที่ถูก
ศาลพิพากษาว่ามีความผิด ตามมาตรา 163 ถึงมาตรา 170 แห่ง
พระราชบัญญัตล้ิมละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย อันเน่ืองมาจาก
หรือเกี่ยวเน่ืองกับการกระท าความผิดฐานยักยอก หรือฉ้อโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระท าความผดิอันมีลักษณะเป็นการ
กู้ยมืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการกู้ยืมเงนิที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน

บุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ตามมาตรา 50(2)



 ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2543 ค าว่า 
“ เ จ้าหน้าที่อื่นของ รัฐ ”  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 109 (11) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ต าแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานท านอง
เดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถิน่  โดยมีลักษณะดงัตอ่ไปนี ้

 1. ไดรั้บแตง่ตัง้หรือเลอืกตัง้ตามกฎหมาย

 2. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและปฏบิัตงิานประจ า

การเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ ตามมาตรา 50(14)



 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดแูลของรัฐ

 4. มีเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย

 การใช้อ านาจโดยคณะบุคคล เช่น ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ โดยแต่ละบุคคลไม่สามารถปฏิบัติหรือใช้อ านาจ
โดยล าพงั กรรมการ อนุกรรมการดงักล่าว ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

 - ผู้พพิากษาสมทบ เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

 - กรรมการสภาทนายความ ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

การเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ ตามมาตรา 50(14)



 - กรรมการ ปปช.ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

 - กรรมการสถาบันพระปกเกล้า ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

 - กรรมการอสิลามประจ าจังหวัด ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

 - กรรมการประถมศึกษาจังหวัด ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

- อนุกรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่
ของรัฐ/-กรรมการสภามหาวทิยาลัย ไม่เป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

การเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ ตามมาตรา 50(14)



 - ต าแหน่งทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่เป็น “เจ้าหน้าที่
อืน่ของรัฐ”

 - ต าแหน่งสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน เป็น “เจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ”

 - ต าแหน่งผู้ช่วยหรือเลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.ไม่ถอืเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่
ของรัฐ

 - ต าแหน่งผู้เชีย่วชาญประจ าตวั ส.ส.ไม่ถอืเป็น “เจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ

การเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ ตามมาตรา 50(14)



3 อยู่ในระหว่าง

ม. 50(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใชส้ิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเป็นการ

ชัว่คราวหรอืถูกเพิกถอนสทิธิสมคัรรบัเลือกตั้ง

ม. 50(6) อยูใ่นระหว่างตอ้งหา้มมิใหด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง

ม.50(20) อยู่ในระหว่างถูกจ  ากัดสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)



2  ตอ้งค าพิพากษา 

ม.50(6) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของ

ศาล

ม.50(18)ตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ ไม่ว่าจะไดร้บัโทษหรอืไม่ โดยไดพ้น้โทษหรอืตอ้งค าพิพากษา

มายงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง แลว้แตก่รณี

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)



11  เคย

ม.50(7) เคยไดร้ ับโทษจ  าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปีนับถึงวัน

เลือกตั้ง เวน้แต่ในความผิดอันไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ม.50(8) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหนา้ที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

ม.50(24) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใด ๆ ใน อปท.เพราะจงใจไม่

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรฐัมนตรี อนัเป็นเหตุ

ใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง และยงัไม่พน้หา้ปีนับแต่วันที่พน้จากต าแหน่ง

จนถึงวนัเลือกตัง้

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)



 ค าพพิากษาฎีกาที ่694/2539 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตลิ้างมลทนิใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
ชนพรรษา 60 พรรษา 2530 ซึ่งตอนท้ายของมาตรา 5 ให้ถือว่าผู้น้ันมิได้
เคยถูกลงโทษหรือถูกลงทัณฑท์างวินัยในกรณีน้ันๆ ย่อมหมายความ
เพียงว่า ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเท่าน้ัน ส่วน
ความประพฤติหรือการกระท าที่เป็นเหตุให้บุคคลน้ันถูกลงโทษทางวินัย
หาได้ถูกลบล้างไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระท าเมื่อ
เกดิขึน้แล้วไม่อาจล้างมลทนิใหห้มดไปได้

เคยถกูส่ังใหพ้น้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิเพราะทุจริต
ตอ่หน้าทีห่รือถอืว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบในวงราชการ 

ตามมาตรา 50(8)



11 เคย (ต่อ)
ม.50 (25) เคยถูกสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใดๆ ใน อปท.เพราะทอดท้ิงหรือละเลยไม่

ปฏิบัติการตามหนา้ท่ีและอ านาจ หรือปฏิบตัิการไม่ชอบดว้ยหนา้ท่ีและอ านาจ หรือประพฤติ

ตนฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศกัดิ์ต  าแหน่ง แก่ อปท.หรือแก่ราชการ และยงัไม่พน้หา้ปีนับแต่วนัท่ี

พน้จากต าแหน่งจนถึงวนัเลือกตั้ง

ม.50(9) เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอนัถึงท่ีสุดใหท้รพัยส์ินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร  า่รวยผิดปกต ิหรือเคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดใหล้งโทษจ าคุกเพราะกระท า

ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ม.50(10) เคยตอ้งค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต  าแหน่งหน้าท่ี

ราชการหรือต่อต  าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

ความผิดของพนักงานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั หรือความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์กระท า

โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการ

ฉอ้โกงประชาชน กฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต น าเขา้ ส่งออก หรือ

ผูค้า้ กฎหมายว่าดว้ยการพนันในความผิดฐานเป็นเจา้มือหรือเจา้ส  านัก กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรือกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินในความผิดฐานฟอกเงิน

(11) เคยตอ้งค าพิพากษาอนัถึงที่สุดว่ากระท าการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตัง้



 (10) เคยต้องค าพพิากษาอันถงึทีสุ่ดว่ากระท าความผิดในฐานความผิดต่อไปนี้

 -ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม 

 (ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตั้งแต่มาตรา 
147 ถงึ166 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรม ตัง้แต่มาตรา 200 ถงึ 205 )

 - ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองคก์ารหรือหน่วยงาน
ของรัฐ

 (พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองคก์ารหรือหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2502) 

ลักษณะของความผิด ตามมาตรา 50(10)



- ความผดิเกีย่วกับทรัพยท์ีก่ระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
(ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานลักทรัพย ์วิ่งราวทรัพย ์ความผิด

ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพยแ์ละปล้นทรัพย ์ความผิดฐานฉ้อโกง 
ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ความผิดฐานยักยอก  ความผิดฐานรับของโจร
ความผดิฐานท าใหเ้สยีทรัพย ์ความผดิฐานบุกรุก)

ประมวลกฎหมายอาญา ได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า “โดยทุจริต” 
หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อืน่

- ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกู้ยมืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน
 กฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิในความผดิฐานเป็นผู้ผลติ น าเข้า ส่งออก หรือ

ผู้ค้า

ลักษณะของความผิด ตามมาตรา 50(10)



- กฎหมายว่าดว้ยการพนันในความผดิฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้า

-กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

-กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิ
ฐานฟอกเงนิ

ยดึถอืการ ทีศ่าลไดว้นิิจฉัยว่าไดก้ระท าความผดิในเร่ืองน้ันๆ หรือไม่
เป็นส าคัญ โดยไม่ไดค้ านึงว่ามีเหตุบรรเทาโทษอย่างไรหรือจะถกู
ลงโทษหรือไม่

ลักษณะของความผิด ตามมาตรา 50(10)



11 เคย (ต่อ)

ม.50(11) เคยตอ้งค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตใน

การเลือกตัง้

ม.50(17) เคยพน้จากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผูมี้พฤตกิารณร์  า่รวยผิดปกติ หรือ

กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ  านาจขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอยา่งรา้ยแรง

ม.50(18) เคยพน้จากต าแหน่งใดๆ ใน อปท.เพราะเหตมีุส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือใหแ้ก่ อปท.

น้ัน หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท ากับ

หรือจะกระท ากบัหรือใหแ้ก่ อปท.อ่ืน โดยมีพฤติการณแ์สดงใหเ้ห็นว่าเป็นการตา่งตอบ

แทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พน้ห้าปีนับแต่วันท่ีพน้จาก

ต าแหน่งจนถึงวนัเลือกตัง้



11  เคย (ต่อ)

ม.50(19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ง สส. สว. สถ.หรือ ผถ.
ตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือกฎหมายว่าดว้ย

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สถ.หรือ ผถ.แลว้แต่กรณี มายงัไม่ถึงหา้ปี

นบัถึงวนัเลือกตั้ง

ม.50(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยงัไม่พน้หา้ปีนับแต่วนัที่

พน้จากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวนัเลือกตั้ง 



และ  1 ลักษณะอ่ืนตามท่ีกฎหมายจดัตัง้ก าหนด

ม. 50(26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ก าหนด ได้แก่

วาระด ารงต าแหน่งของผู้บริหารทอ้งถิน่ตามกฎหมายจัดตัง้ (พ.ร.บ. อบต.มาตรา 58/2)

1.ผ.ถ มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลอืกตัง้

2.ด ารงต าแหน่งตดิต่อกัน 2 วาระ ไม่ได้

3. ในกรณีทีด่ ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปี ใหถ้อืเป็นหน่ึงวาระ

4.เมือ่ด ารงต าแหน่งสองวาระตดิต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 
4 ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง

บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัร  (มาตรา 50)



กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลือกตัง้ ตาม ม. 50(11)

พ.ร.ป.ว่าดว้ยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561

มาตรา 141 ผูซ่ึ้งไดร้บัโทษตามมาตรา 158 หรือมาตรา 166 ใหถื้อว่า

กระท าการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

มาตรา 158  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 73(1) หรือ (2) มาตรา 75 มาตรา 

76 หรือมาตรา 94 ตอ้งระวางโทษจ  าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรบัตั้ง

แต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นมีก าหนด 20 ปี 

มาตรา 166  กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 119 

ตอ้งระวางโทษจ  าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรบัตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 

200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูน้ั้น

มีก าหนด 20 ปี 



กระท าการอันเป็นการทุจรติในการเลือกตัง้ (ต่อ) 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561

มาตรา 116 ผูซ่ึ้งกระท าความผิดตามมาตรา 126 วรรคหน่ึง ใหถื้อ

ว่ากระท าการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง แตไ่ม่รวมถึงกรณีที่ไดร้บัการ

ยกเวน้โทษตามมาตรา 126 วรรคสาม

มาตรา 126 วรรคหน่ึง ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 54  มาตรา 65(1) หรือ 

มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 84 มาตรา 85 วรรคหน่ึง มาตรา 88 

มาตรา 92 มาตรา 99 หรือมาตรา 101 ตอ้งระวางโทษจ  าคุกตั้งแต ่1 ปี

ถึง 10 ปี หรือปรบัตั้งแต ่20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้ง

ปรบั และใหศ้าลสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นมีก าหนด 20 ปี 



การรับสมัคร

30



ตัวอยา่งสถานทีร่ับสมคัร

กกต.

อบต

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

นายก

ช าระค่าธรรมเนียมการ

สมัคร

ออกใบรับสมัคร

ผอ.กต.อบต

สมาชิกเขต 1- 5 สมาชิกเขต 6-10

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

บริเวณจับสลาก

ทางออก

ทางเข้า

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

สมาชิกเขต 11-16

เตรยีม
เอกสาร



 การยื่นใบสมคัร

 ยื่นต่อ ผอ. อบต. รายบุคคล   

 ยื่นเอกสารหลกัฐานพรอ้มใบสมคัร

ค่าธรรมเนียม

 นายก อบต. = 2,500 บาท   

 สมาชกิสภา อบต. = 1,000 บาท

รูปถ่ายตามจ านวนที่ก าหนด
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การจับสลากล าดับการยื่นใบสมัคร ระเบยีบขอ้ 93

1. ต้องเป็นผู้สมัครที่ไดล้งเวลาไวก้่อน 08.30 น. แยกเปน็รายเขตเลือกตัง้

2. ถ้าผู้สมัครตามขอ้ 1 (แต่ละเขตเลอืกตัง้) ตกลงกันได้ ให้บนัทึกไว ้และ

ให้ยืน่ใบสมัครตามล าดับที่ตกลงกัน 

3. ถ้าตกลงกันไมไ่ด้ ให้ด าเนนิการจบัสลาก

3.1 จับสลากครัง้ที ่1 ให้ ผอ.กต.อบต. เป็นผู้จบัสลากชือ่ผู้สมัคร 

เพื่อจัดล าดับในการจบัสลากครัง้ที ่2

3.2 จับสลากครัง้ที่ 2 ให้ผู้สมัครตามล าดับ 3.1 จับหมายเลข

ล าดับการยืน่ใบสมคัร
33



1. บัตรประชาชน /บัตรประจ าตวัหรอืหลักฐานอืน่ใดของทางราชการ พร้อมส าเนา  

2. ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น พร้อมส าเนา 1 ฉบับ

3.  ใบรับรองแพทย์

4. รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก ขนาด 8.5 x 13.5 เซนติเมตร

5. หลักฐานการเสยีภาษี (กรณนีายก อบต.) พร้อมส าเนา หรือหลักฐานการแสดง

ด ารงต าแหนง่

6. หลักฐานการเสยีภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา ปีภาษี 2561 , 2562 และ 2563

เว้นแตเ่ป็นผูไ้ม่ไดเ้สยีภาษีเงนิได้ ให้ใช้แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

7. หลักฐ่านอืน่ ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ตวั/นามสกลุ สูจิบัตร

หลักฐานสมัครรบัเลอืกตัง้ (ตาม ส.ถ./ผ.ถ. 1/1)



ตัวอย่างใบรบัรองแพทย์



การตรวจสอบหลกัฐานการช าระภาษี ตามมาตรา 51
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หลักฐานการสมคัรในการแสดงการเสยีภาษเีงนิได้

บุคคลธรรมดา

ชื่อหน่วยงานทีต่รวจสอบ/การตรวจสอบ

ม. 51 ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี

พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

 ตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน 3 ปีภาษี

ย้อนหลัง ปีภาษี 2563, 2562, 2561 

 กรณีใบเสร็จรับเงินหายสามารถไปขอ

คัดแบบแสดงรายการ ภงด.90/91 ได้ที่

ส านักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ



ตัวอย่างหลกัฐานการเสยีภาษเีงินได้ 3 ปี ติดต่อกัน (ภงด.90 หรือ ภงด.91)

ปีภาษ ี2561

ปีภาษ ี2562

ปีภาษ ี2563



ตัวอยา่งหลกัฐานการเสยีภาษเีงนิได ้3 ปี ติดต่อกนั (ภงด.90 หรือ ภงด.91)

ใบเสรจ็รบัเงินการช าระภาษเีงินได้  ปีภาษี 2561 , 2562 , 2563



ตัวอย่างหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ 3

ปี ติดต่อกนั นับถงึปทีีส่มัครรับเลือกตั้ง

กรณีผู้สมัครเป็นผู้ไม้ได้เสียภาษีเงินได้ 

ให้ใช้ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

(หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี)
ท าเครือ่งหมาย





หนังสือยืนยนัการไมไ่ดเ้สียพรอ้มทัง้สาเหตุการไม่ไดเ้สยีภาษ ีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2
2561 2562 2563



การออกใบรับใบสมคัรและหมายเลขของผูส้มคัร

เมื่อ ผอ.กต.อบต. ได้รับใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานของผูส้มคัรแลว้จะด าเนินการ

ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐานตา่ง ๆ  ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 

- ถ้าถูกตอ้งครบถว้น  จะออกใบรบัใบสมคัร ให้แก้ผูส้มัครตามล าดับการยืน่

ใบสมัครก่อนหลงัของแตล่ะเขตเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/3

- ถ้าไม่ถกูตอ้งครบถว้น จะคืนเอกสารทัง้หมดใหแ้กผู่้สมัคร และต้องมายืน่

ใหม่ภายหลงั

(เมื่อออกใบรบัใบสมัครแลว้  จะถอนการสมคัรไม่ได้)



การประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา55 , มาตรา56)

ผู้สมัครทีไ่ม่มีชือ่ในประกาศรบัสมัคร มีสิทธิยืน่ค าร้องตอ่ กกต. ภายใน 3 วัน

นับแตว่นัประกาศรายชือ่ผูส้มคัร

กกต. หรือ ผอ.กต.ทอ้งถิน่ เห็นว่าผูส้มัครทีม่ีชื่อในประกาศเปน็ผูไ้ม่มี

สิทธิสมัคร ถ้าความปรากฏหรอืไดร้บัแจ้งกอ่นวันเลอืกตัง้ 20 วัน  

ให้ กกต.วินิจฉยัให้แล้วเสรจ็ก่อนวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกวา่ 10 วัน 



การตรวจสอบการไปใช้สิทธเิลอืกตัง้ ตาม มาตรา50 (20) 
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เวปไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/



กรณีไม่ไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้แตล่ะประเภท

44



กรณีเป็นผู้ไมเ่สียสิทธเิลอืกตัง้
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กรณีเป็นผู้ไม่เสียสิทธเิลอืกตัง้โดยการแจง้เหตุ
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การสง่ตวัแทนผูส้มัครประจ า ณ ที่เลือกตัง้

ไม่น้อยกวา่ 7 วัน
ยื่นหนังสือตัง้ตวัแทน (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6)

ต่อ ผอ.กต.ทอ้งถิน่

หน่วยเลอืกตัง้ละ 1คน
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การส่งตัวแทนผูส้มคัรประจ า ณ ที่เลือกตั้ง (ต่อ)

ผู้สมัครยื่นหนังสอืแตง่ตัง้ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6)

ผอ.กต.ทอ้งถิ่น ลงชื่อรบัทราบ ระบ ุว/ด/ป

รับคืน

ให้ตัวแทนน าไปแสดงต่อ  กปน. ในวันเลอืกตัง้
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จบการน าเสนอ
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