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ค าน า 
 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 มาตรา 252 ได้บัญญัติ      
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือให้มา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยประกอบกับพระราชบัญญัติ           
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา ๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผู้มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม                 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 51 ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ต่อผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียม         
การสมัคร หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมาตรา ๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ    
เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร เอกสาร หลักฐาน คา่ธรรมเนียม การออกหลักฐานการรับสมคัร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร การให้หมายเลขผู้สมัคร การประกาศรายชื่อผู้สมัคร และการเก็บรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นต้น 

             ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเห็นว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอน
ส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะท าให้          
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดท าคู่มือ
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน       
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ทั้งนี้  ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งทุกคนทั้งในส่วนกลาง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น   
ตลอดจนข้อเสนอแนะจนท าให้คู่มือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
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๑. การประกาศและการสมัครรับเลือกตั้ง 
 
   
  ๑.๑ การจัดท าประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
    
   กรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอร่างประกาศให้มี           
การเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ , ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แล้วแต่กรณี ต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้ งประจ าจังหวัด เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดได้ เห็นชอบตามมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้ มีการเลือกตั้งและปิดประกาศดังกล่าวไว้             
ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น รวมทั้งส่งไปให้นายอ าเภอ เพ่ือปิดประกาศไว้        
ณ ที่ว่าการอ าเภอ นอกจากนี้ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา           
ปิดประกาศ ณ สถานที่เห็นสมควร 
 
  ๑.๒ การจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร 
    
   ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
เลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องพิมพ์ เอกสารและแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ต่อการรับสมัครเลือกตั้งไว้ให้พร้อม และจัดภายในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้ง รวมทั้งจัดท าเครื่องหมาย      
แสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร โดยท าป้ายรอบบริเวณที่ก าหนดเพ่ือให้การรับสมัครเลือกตั้ง         
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดเผย เพ่ือแจ้งเตือนมิให้บุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ ง            
ตามกฎหมายเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้งตามท่ีก าหนด และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ในการด าเนินการรับสมัคร สถานที่รับสมัครเลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ          
ที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งได้อย่างสะดวก ตามขั้นตอนการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถ
ควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ 
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  ๑.๓ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครไว้ให้เพียงพอ โดยก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสารหลักฐานและรูปถ่าย เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา เจ้ าหน้าที่ จับสลาก เจ้าหน้าที่ ออกใบรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่จัดท าประกาศรับสมัคร เป็นต้น 
 

  ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 

  ๒.๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

   (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึง 
วันเลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
   (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร  
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
   (๔) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

  ๒.๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

   (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
   (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4) 
   (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 
   (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
   (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
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   (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่     

หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

   (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดกฎหมายว่าด้วย       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด   
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน        
เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน 
   (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
   (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
   (๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
   (๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
   (๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่       
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   (๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ
หรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
   (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา        

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย     

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง        

ห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
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   (๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

   (๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

   (๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย       

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท า

กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า เป ็นการต่างตอบแทน        

หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง  

   (๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

   (๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ

ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตน      

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามา                

ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปี     

นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

   (๒๖) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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  ๒.๓ คุณสมบัติอ่ืนและลักษณะต้องห้ามอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วย 
                    การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

   ๒.๓.๑ กรุงเทพมหานคร  
     (๑) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
      ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๒) 
     (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
      ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๖) 
      ๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาตรา ๔๖) 
      ๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๖) 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  
 
ข้อควรรู้  ข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  
  มาตรา ๕๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร 
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการผูก ขาด           
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ          
การเลือกตั้ง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
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  ๒.๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๙ วรรค ๒) 
     (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๓๕/๑) 
      ๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๓๕/๑) 
      ๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๓๕/๑) 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 
ข้อควรรู้    ข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ          
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
  มาตรา 44/3  นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่
ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  
ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 
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    ๒.๓.๓ เมืองพัทยา 
      (๑) สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
      ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๐) 
      (๒) นายกเมืองพัทยา 
      ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๒ วรรค ๒) 
      ๒) ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาตรา ๔๒ วรรค 3) 
      ๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๒) 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 
ข้อควรรู้    ข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งนายกเมืองพัทยา ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ           
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
  มาตรา 49  นายกเมืองพัทยา ต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
เมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงาน   
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เมืองพัทยา        
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ เมืองพัทยาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน           
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ในส่วนที่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ          
การเลือกตั้ง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๒) และ (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกด้วยโดยอนุโลม 
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   ๒.๓.๔ เทศบาล 
     (๑) สมาชิกสภาเทศบาล 
      ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๕ วรรค ๒) 
     (๒) นายกเทศมนตรี 
      ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๘ เบญจ) 
      ๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๔๘ เบญจ) 
      ๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๘ เบญจ) 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
 
ข้อควรรู้    ข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ          
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  มาตรา 48 จตุทศ นายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่
ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรอืตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้น       
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน             
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่า         
โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม 
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   ๒.๓.๕ องค์การบริหารส่วนต าบล 
     (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๔๗ ทวิ) 
     (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๕๘/๑) 
      ๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (มาตรา ๕๘/๑) 
      ๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๕๘/๑) 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 
ข้อควรรู้   ข้อห้ามในการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ          
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  มาตรา 64/2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต าแหน่งที่
ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยโดยอนุโลม 
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๓. การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
   

  ๓.๑ การสมัครรับเลือกตั้ง  
 
   ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ยื่นต่อผู้อ านวยการ   
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการ           
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและรูปถ่ายหน้าตรง  
ไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่ พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลื อกตั้ง         
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดรวมทั้งหลักฐานและเอกสาร ดังนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
   (๓) ใบรับรองแพทย ์
   (๔) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษ ีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2 
   (๕) หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เช่น 

 เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 

 เอกสารการลาออกจากราชการ ในกรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และ 

 หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น 
   กรณี ที่ มี หน่ วย เลื อกตั้ งจ านวนมาก ซึ่ งต้ อ งใช้ รูปถ่ าย เพ่ิ มขึ้ น เพ่ื อประโยชน์ และ 
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดท าประกาศรับสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.  ๔/5 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจก าหนดให้ผู้สมัครน ารูปถ่ายมาให้ เท่ าที่จ าเป็นเพ่ือใช้ เป็นต้นแบบ                 
ในการจัดพิมพ์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/5 
   ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 
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  ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ ประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่น ค่าสมัคร (บาท) 
๑ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐ 
๒ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ๕,๐๐๐ 
๓ สมาชิกสภาเทศบาลนคร ๕,๐๐๐ 
๔ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ๓,๐๐๐ 
๕ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ๒,๐๐๐ 
๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒,๐๐๐ 
๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๑,๐๐๐ 

 

 

ล าดับ ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น ค่าสมัคร (บาท) 
๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๕๐,๐๐๐ 
๒ นายกเมืองพัทยา ๑๐,๐๐๐ 
๓ นายกเทศมนตรีนคร ๑๐,๐๐๐ 
๔ นายกเทศมนตรีเมือง ๘,๐๐๐ 
๕ นายกเทศมนตรีต าบล ๕,๐๐๐ 
๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐,๐๐๐ 
๗ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๕๐๐ 
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 ๔. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

 

  ๔.๑ การรับใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจะเป็น
ผู้รับใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากผู้สมัครตามล าดับของการลงนาม         
ในสมุดลงเวลา หรือตามล าดับของการจับสลากกรณีที่ไปยื่นพร้อมกัน 
   กรณีที่มีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมกันหลายคน 
หรือยื่นก่อนเวลารับสมัคร และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น เพ่ือตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้    
ให้ด าเนินการจับสลาก โดยให้ด าเนินการสองครั้ง ดังนี้ 
   (๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน 
เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่า
ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากตาม (๒) ก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่า
ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากตาม (๒) เป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ 
   (๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครพร้อมกันบนสลาก          
ที่ เหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลาก             
ที่เขียนหมายเลขใดแล้วให้ผู้สมัครตามล าดับของผลการจับสลาก ตาม (๑) ท าการจับสลากเพ่ือยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขล าดับในการยื่นใบสมัคร 
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  ๔.๒ การตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร 

   (๑) กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
    เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่รับใบสมัคร
และเอกสารหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากพบว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าว ของผู้สมัครใด             
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนเอกสารหลักฐานทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมให้ผู้สมัครนั้น เพ่ือไปด าเนินการแก้ไข    
และน ามายื่นในภายหลัง 
    กรณีที่เจ้าหน้าที่คืนใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแก่ผู้สมัครรายใด ผู้สมัครรายนั้น
จะเสียสิทธิหรือล าดับการยื่นใบสมัครที่ได้รับไว้เดิม และหากจะยื่นใบสมัครใหม่จะต้องจัดล าดับการยื่นใหม่       
โดยให้มีล าดับการยื่นต่อจากบุคคลที่ยื่นรายหลังสุดในคราวนั้น 
   (๒) กรณีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
    เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน โดยให้เจ้าหน้าที่
บันทึกถ้อยค าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย เพ่ือยืนยันว่าเอกสารหลักฐานที่น ามาสมัครเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ผู้สมัครยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้           
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

  ๔.๓ การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง 

   ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบรับใบสมัคร               
แก่ผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เรียงตามล าดับการยื่นสมัคร        
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3 ให้แก่ผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และให้ท า
ส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 
   เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกหลักฐานการรับสมัคร
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได้ 
   เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ และให้ส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเลือกตั้งนั้นต่อไป 
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 ๕. การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามล าดับ
ก่อนหลังการมายื่นใบสมัครตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3) ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้แต่ละคน 
  กรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง     
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/4 และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย      
ให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น        
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง      
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ 
 
 ๖. การตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 
  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
  การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้บันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับความถูกต้อง      
ของเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้ถ้อยค าต่อท้าย              
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว เพ่ือยืนยันรับรองความถูกต้อง 

 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
    เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
การสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด าเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร   
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิด          
รับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืน         
ที่เห็นสมควร พร้อมทั้งจัดส่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจ านวนหนึ่งชุด 
  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดท าประกาศแยกต่างหาก โดยให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล    
รูปถ่าย หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง    
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืน  
ที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ประจ าจังหวัดจ านวนหนึ่งชุด 
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  ๘. การยื่นค าร้องกรณีไม่มีชื่อในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครพร้อมพยานหลักฐาน           
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจ าจังหวัดและมีค าสั่ง ดังนี้ 
  (๑) สั่งให้ยกค าร้องกรณีเห็นว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิสมัครและให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด เพื่อด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องทราบโดยเร็ว 
  (๒) สั่งให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิสมัคร และให้แจ้ง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและผู้ร้องโดยเร็ว 
  กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตาม (๒) ให้ส านักงานจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ    
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกาศ
ดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง ห รือบริเวณใกล้เคียงกับ 
ที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 
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 ๙. การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

   
  ๙.๑ กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
                     ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เมื่ อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าผู้ สมัครที่ มี ชื่ อในประกาศรายชื่ อ           
ผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง               
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ให้สั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
   การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากยังมีเหตุ 
อันควรสงสัยต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจสั่ งให้ด าเนินการอย่ างใดตามที่        
เห็นสมควรก็ได้ 
   กรณี ความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งก่อนวันเลือกตั้ งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 
   ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมั คร ให้มีค าสั่งถอนชื่อ     
ผู้สมัคร และแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัคร        
ที่ถูกถอนชื่อด้วย 
   กรณี ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีค าสั่ งให้ถอนชื่ อออกจากประกาศรายชื่ อผู้ สมัคร 
ให้ส านักงานจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ  
   เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งแล้ว ให้ประกาศถอนการสมัคร และปิดประกาศดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉัย   
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ อ่ืน 
ที่เห็นสมควร 
   กรณีมีการอุทธรณ์ค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าวินิจฉัย    
ให้รับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   เมื่อความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าผู้สมัคร 
ที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิ  
สมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว โดยให้ติดประกาศตามความข้างต้น 
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  ๙.๒ กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 
   บุคคลใดเห็นว่าผู ้สมัครที ่มีชื ่อในประกาศรายชื ่อผู ้สมัครของผู ้อ านวยการการเลือกตั ้ง   
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้ใดไม่มีสิทธิสมัคร ให้ยื ่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้น  
   กรณียื่นค าร้องที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดส่งค าร้องและพยานหลักฐาน
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งภายในวันที่ได้รับค าร้อง 
   คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจ าจังหวัดและมีค าสั่ง ดังนี้  
   (๑) สั่งให้ยกค าร้องกรณีเห็นว่าผู ้สมัครมีสิทธิสมัคร และแจ้งผู ้อ านวยการการเลือกตั ้ง 
ประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู ้ร ้อง ผู ้อ านวยการการเลือกตั ้ง ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น      
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว 
   (๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร และแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งผู ้ร ้อง ผู ้อ านวยการการเลือกตั ้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น        
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อด้วย  
   กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตาม (๒) ให้ส านักงานจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
   เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั ้งแล้ว ให้ประกาศถอนการสมัครและปิดประกาศดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉั ย
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น  
ที่เห็นสมควร 
   กรณีมีการอุทธรณ์ค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าวินิจฉัย    
ให้รับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
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10. แบบพิมพ์ และเอกสารประกอบอ่ืน ส าหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 
 10.1 แบบพิมพ์ 
 

1) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑  ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
2) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
3) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง 
4) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้  
                      รับสมัครรับเลือกตั้ง 
5) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
6) ส.ถ./ผ.ถ. 4/6 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพ่ิมเติม) 
 
10.2  เอกสารประกอบอ่ืน 

 

1) บันทึกการจับสลาก กรณีผูส้มัครรับเลือกตั้งไม่อาจตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ 
2) ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง  
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 ๑1.  ตัวอย่างการกรอกเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ตัวอย่างการกรอก - 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

อ าเภอ  เสนา  จังหวัด    พระนครศรีอยุธยา 

     เรื่อง      ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

-------------------------- 

ด้วย........................ (ระบุเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง) ................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั ้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ดังต่อไปนี้  

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 

๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันที่ ๑๑ 
เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๓. สถานที่รับสมัคร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

๔. จ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย  ที่จะมีการเลือกตั้ง จ านวน           
6 เขตเลือกตั้ง ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน /นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ที่จะมีการเลือกตั้ง      
จ านวน ๑ คน 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ 
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๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบ ล/นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มารวิชัย เป็นเขตเลือกตั้ง 

๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย มีจ านวน 6 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ ๑ ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

      ๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ ๒ ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

๖.3 เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ 3 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

      ๖.4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ 4 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

๖.5 เขตเลือกตั้งที่ 5 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ 5 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

      ๖.6 เขตเลือกตั้งที่ 6 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย ที่จะมี       
การเลือกตั้ง 1 คน พื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้าน  หมู่ที่ 6 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

  ๗.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย  
และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๗.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๗.๓ ใบรับรองแพทย์ 

๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 

                  ๗.๔.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมจ านวน ๑,๐๐๐  บาท 

๗.๔.๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชั จ านวน ๒,๕๐๐  บาท 

๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ
ตนเองขนาดกว้างประมาณ ๘ .๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕  เซนติเมตร จ านวน (ตามที่
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด)  รูป 

๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
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 ๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึง
ปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ ได้เสียภาษี        
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

 ๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที ่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื ่อตัว หรือชื ่อสกุล สูติบัตร 
หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามที่
กฎหมายก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมารวิชัย) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่
ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 

 

(ลงชื่อ) .................................. 

        (............... ...................) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
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-ตัวอย่างการกรอก- 

บันทึก 
กรณี ผูส้มัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

ไม่อาจตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ 
....................................................................... 

 บันทึกนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย
เพ่ือตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมารวิชัย มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จ านวน 3 คน 
                 ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ดังกล่าวข้างต้น 
ไม่อาจตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องด าเนินการจับสลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ ๙๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้  

                 ผลการจับสลากครั้งที่ 1 ได้แก่ 
1.  นายไข่  ใสจริง 
2. นางสาวหนูน้อย  ใจดี 
3. นายหมึก สีด า 

                 ผลการจับสลากครั้งที่ 2 ได้แก่  
1.  นายหมึก สีด า 
2.  นายไข่  ใสจริง 
3. นางสาวหนูน้อย  ใจดี 

                 ดังนั้น เพ่ือเป็นหลักฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                              (ลงชื่อ)  หมึก สีด า 
     (นายหมึก สีด า) 

                                              (ลงชื่อ)   ไข่ ใสจริง 
     (นายไข่ ใสจริง) 

                                              (ลงชื่อ)   หนนู้อย ใจดี 
            (นางสาวหนูน้อย ใจดี) 
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-ตัวอย่างการกรอก- 

บันทึก 
กรณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

ไม่อาจตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ 
....................................................................... 

 บันทึกนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มารวิชัย เพ่ือตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จ านวน 3 คน 
                 ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย ดังกล่าว
ข้างต้น ไม่อาจตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องด าเนินการจับสลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ ๙๓  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ดังนี้  

                 ผลการจับสลากครั้งที่ 1 ได้แก่ 
1. นายยอด ยิ่งยง 
2. นางบัว งดงาม 
3. นายกาไก่ ไข่ในหิน 

                 ผลการจับสลากครั้งที่ 2 ได้แก่  
1. นายกาไก่ ไข่ในหิน 
2. นายยอด ยิ่งยง 
3. นางบัว งดงาม 

                 ดังนั้น เพ่ือเป็นหลักฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
มารวิชัย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                              (ลงชื่อ)  กาไก่ ไข่ในหิน 
            (นายกาไก่ ไข่ในหิน) 

                                              (ลงชื่อ)   ยอด ยิ่งยง 
       (นายยอด ยิ่งยง) 

                                              (ลงชื่อ)   บัว งดงาม 
       (นางบัว งดงาม) 
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 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มารวิชัย 
 เขตเลือกตั้งท่ี -  อ าเภอ/เขต เสนา 
 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
 -------------------------- 
ใบรับสมัครล าดับที่ ๑ (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
 (๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นาย หมึก สีด า 
 (๒) สัญชาติ  ไทย  อายุ ๕๔ ปี 
 (๓) เลขประจ าตัวประชาชน  ๓-๑๕๐๐-๐๖๒๑๑-๗๕-๓ 
 (๔) เกิดวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒509 
 (๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่) หรือบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่  ๒ 
  ตรอก    -    ซอย    -    ถนน ในเมือง 
  ต าบล มารวิชัย อ าเภอ  เสนา 
  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๑๐ 
 (๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที ่ ๒  ตรอก   -   ซอย   -   ถนน ในเมือง 
  ต าบล  มารวิชัย  อ าเภอ  เสนา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐ โทรศัพท ์ ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙  โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘ 
 (๗) สถานที่ติดต่อ ๒๒ หมู่ที ่ ๒  ตรอก   -   ซอย  -    ถนน ในเมือง 
  ต าบล  มารวิชัย  อ าเภอ  เสนา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๑๐ 
  โทรศพัท์  ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙  โทรสาร  ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘ 
 (๘) บิดาชื่อ       นายตาล  สีด า สัญชาติ  ไทย 
 (๙) มารดาชื่อ     นางเงิน  สีด า สัญชาติ  ไทย 
 (๑๐) คู่สมรสชื่อ นางเขียว  สีด า สัญชาติ  ไทย 
 (๑๑) มีชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านในเขตองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ สมัครรับเลื อกตั้ งในวันสมั คร 
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ๒๕ เดือน กันยายน 
พ.ศ.  ๒๕30 
 (๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 
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   (ใบต่อ) 
                    - ๒ - 

  (๑๒.๑) วุฒิการศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕  สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
    ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕27 
   - เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย            -         สถานศึกษา            - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.            - 
   - ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขา  รัฐศาสตร์  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕31 
   - เทียบเท่าปริญญาตรี             -      สถานศึกษา            - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.           - 
   - ระดับปริญญาโท            -            สาขา        -      สถานศึกษา             - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.           - 
   - ระดับปริญญาเอก             -           สาขา        -       สถานศึกษา           - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.           - 
  (๑๒.๒) เคยด ารงต าแหน่ง  (ระบุสมาชิกสภาต าบล/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกรัฐสภา)  
   ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.  

(๑๓) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง  ธุรกิจส่วนตัว 

   ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ - (ถ้ามี)     
อ าเภอ  เสนา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร    
รับเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติ                   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                        (ลงชื่อ)      หมึก  สีด า      ผู้สมัคร 

(   นายหมึก  สีด า   ) 
ยื่น  ณ  วันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
ค าเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด หากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 
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บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 

ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
วันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 

ข้าพเจ้า999999999นายหมึก  สีด า99999999ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง            
ต่อ นายชาติ รักชาติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย  ดังต่อไปนี้ 

1. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
   ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครรับเลือกตั้ง  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (๓) ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน  (๔) ใบรับรองแพทย์ (๕) 
รูปถ่าย จ านวน  ***  รูป ฯลฯ 

2. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
  ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 

 ๓. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 

 ๔. ถาม ท่านเป็นผู้ ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 

๕. ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่  
  ตอบ ใช่ 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ  ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)                       
                   ให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 

 
 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 
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                - ๒ - 
 
 หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

      ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย   

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 (ลงชื่อ)     หมึก  สีด า    (ผู้ให้ถ้อยค า) 
                                                                 (   นายหมึก  สีด า   ) 
 
 
 (ลงชื่อ)     ชาติ  รักชาติ    (ผูต้รวจสอบ) 
                                                                 (  นายชาติ  รักชาติ  ) 
 
 
 (ลงชื่อ)     นวลนาง  บางบ่อ    (ผู้เขียน/จด/อ่าน) 
                                                                 (  นางสาวนวลนาง  บางบ่อ  ) 
 
 
ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 รับใบสมัคร และออกใบรับล าดับที่  ๑ 
 ไม่รับใบสมัคร เพราะ ............................................ 
 
 

(ลงชื่อ)     ชาติ  รักชาติ 
               (  นายชาติ  รักชาติ  ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
วันที่  ๗  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 
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 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มารวิชัย 
           เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  อ าเภอ/เขต  เสนา 
                จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 
                     ......................................... 
ใบรับสมัครล าดับที่ ๑ (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
 (๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  นายกาไก่  ไข่ในหิน 
 (๒) สัญชาติ  ไทย  อายุ  ๔๐  ปี 
 (๓) เลขประจ าตัวประชาชน  ๓-๔๑๒๐-๐๔๖๑๑-๗๘-๐ 
 (๔) เกิดวันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕23 
 (๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่) หรือบ้านเลขท่ี  ๑๑  หมู่ที ่ ๑ 
  ตรอก      -     ซอย      -      ถนน    เสนาวิน 
  ต าบล   มารวิชัย   อ าเภอ     เสนา 
  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๑๐ 
 (๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  ๑๑  หมู่ที่  ๑  ตรอก     -     ซอย     -     ถนน    เสนาวิน 
  ต าบล   มารวิชัย   อ าเภอ   เสนา   จังหวัด     พระนครศรีอยุธยา 
  รหัสไปรษณีย์  ๑๓๑๑๐  โทรศัพท ์  ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐   โทรสาร    ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ 
 (๗) สถานที่ติดต่อ  ๑๑  หมู่ที่  ๑  ตรอก     -      ซอย     -      ถนน    เสนาวิน 
  ต าบล   มารวิชัย  อ าเภอ     เสนา    จังหวัด    พระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย์   ๑๓๑๑๐ 
  โทรศัพท์   ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐   โทรสาร    ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ 
 (๘) บิดาชื่อ    นายกาด า  ไข่ในหิน สัญชาติ     ไทย 
 (๙) มารดาชื่อ   นางกาแดง  ไข่ในหิน สัญชาติ     ไทย 
 (๑๐) คู่สมรสชื่อ   นางใย  ไข่ในหิน สัญชาติ     ไทย 
 (๑๑) มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ งในวันสมัคร  
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือน กันยายน 
พ.ศ.  ๒๕35 
 (๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 
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                      (ใบต่อ) 
                      - ๒ - 

  (๑๒.๑) วุฒิการศึกษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖  สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.  ๒๕41 
   - เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย           -     สถานศึกษา           - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.           - 
   - ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขา  รัฐศาสตร์  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2546  
   - เทียบเท่าปริญญาตรี           -     สถานศึกษา            - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.        - 
   - ระดับปริญญาโท        -        สาขา         - สถานศึกษา            - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.       - 
   - ระดับปริญญาเอก         -       สาขา          -  สถานศึกษา           - 
    ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.        - 
  (๑๒.๒) เคยด ารงต าแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาต าบล/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกรัฐสภา)  
   ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.  
 (๑๓) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง  ธุรกิจส่วนตัว 
   ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๑  (ถ้ามี) 
อ าเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติ                
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  

(ลงชื่อ)      กาไก่  ไข่ในหิน      ผู้สมัคร 
(  นายกาไก่  ไข่ในหิน  ) 

ยื่น ณ วันที่  ๗  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕63 
 

ค าเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย            
ในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด หากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก     
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 
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บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 

                                                                              ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
                                                                               วันที่  ๗  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

ข้าพเจ้า       นายกาไก่  ไข่ในหิน           ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ นาย ..............................
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย  ดังต่อไปนี้ 

1. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
      ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
(1) ใบสมัครรับเลือกตั้ง  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   
(๔) ใบรับรองพทย ์ (๕) รูปถ่าย จ านวน  ***  รูป ฯลฯ 

 ๒. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
     ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 
 
 ๓. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
 
 ๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
 

๕. ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มารวิชัย และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก         
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม ่
     ตอบ ใช่ 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ  ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)                       
                   ให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ 
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- ๒ - 
 

หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า
ทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา           
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในขั้นศาลได้ด้วย 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 (ลงชื่อ)     กาไก่  ไข่ในหิน    (ผู้ให้ถ้อยค า) 
          (นายกาไก่  ไข่ในหิน) 
 
 
 (ลงชื่อ)     ชาติ  รักชาติ    (ผูต้รวจสอบ) 
          ( นายชาติ  รักชาติ ) 
 
 
 (ลงชื่อ)     หนู  วิ่งหนี    (ผู้เขยีน/จด/อ่าน) 
       ( นางสาวหนู  วิ่งหนี ) 
 
 
ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 รับใบสมัคร และออกใบรับล าดับที่  ๑ 
 ไม่รับใบสมัคร เพราะ ............................................ 
 
 

(ลงชื่อ)    ชาติ  รักชาติ 
             ( นายชาติ  รักชาติ ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
วันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕63 
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       หนงัสอืยนืยนัการไม่ไดเ้สยีภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดา 

สาหรบัผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ......................... 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ............................ 

วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. .... 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า .. (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)... 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ................................................. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน.......................................เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)           
ในวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ........ เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. .... เนื่องจาก 
     กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
     กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน 
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

    กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน    
๒๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
                กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน 
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

     มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร 

(ลงชื่อ) ............................................... 
                             (..................................................) 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
 
 
 

หมายเหตุ - มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง    
เบี้ยเลี้ยง โบนัสเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่              
โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน 
มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2 



 

 
        

 
 
 
 
 
 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 

-------------------------- 
 

ใบรับล าดับที่  ๑          
 

 
               ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)    0  นาย หมึก  สีด า000000ซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง     
เป็น0นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย00เขตเลือกตั้งที่  -   อ าเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา
พร้อมทั้ งค่ าธรรมเนี ยมการสมั คร จ านวน   ๒ ,๕๐๐   บาท  ตามใบ เสร็จรับ เงิน เล่ มที่  ๑  เลขที่  ๑                       
ลงวันที่ ๗  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63  รูปถ่ายจ านวน   ***   รูป  รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว    
เมื่อวันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒563  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ชาติ  รักชาติ 
               ( นายชาติ  รักชาติ ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 
 

 
*** หมายเหตุ  ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองให้เป็นไป 
                   ตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ 



 

 
      
 
 
 
 
 
 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 

-------------------------- 
 

ใบรับล าดับที่  ๑          
 

 
                ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 0  นายกาไก่  ไข่ในหิน00ซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง            
เป็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลมารวิชัย   เขตเลือกตั้ งที่   ๑   (ถ้ามี ) อ าเภอ0เสนา0                
จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑      
เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 รูปถ่ายจ านวน   ***  รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่น      
ใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)    ชาติ  รักชาติ 
                ( นายชาติ  รักชาติ ) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
 
 
 
 
 
 

 
*** หมายเหตุ  ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองให้เป็นไป 
                   ตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด  
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
อ าเภอ   เสนา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งท่ี    -      
---------------------------------- 

 

ล าดับ 
หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 

๑ ๑ นายหมึก  สีด า 
๒๒ หมู่ ๒ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

รับสมัคร 

๒ ๒ นายไข่  ใสจริง 
๔๔ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ไม่รับสมัคร 

๓ ๓ นางสาวหนูน้อย  ใจดี 
๕๕ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

รับสมัคร 

ฯลฯ 
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

        (ลงชื่อ)    ชาติ  รักชาติ 
          (  นายชาติ  รักชาติ  ) 

                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
อ าเภอ   เสนา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งท่ี   ๑    (ถ้ามี) 
---------------------- 

 

ล าดับ 
หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว - ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 

๑ ๑ นายกาไก่  ไข่ในหิน 
๑๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวิชัย อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

รับสมัคร 

๒ ๒ นายยอด  ยิ่งยง 
๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวชิยั อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

รับสมัคร 

๓ ๓ นางบัว  งดงาม 
๒ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวชิยั อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ไม่รับสมัคร 

ฯลฯ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 

                              (ลงชื่อ)    ชาติ  รักชาติ 
                                            (  นายชาติ  รักชาติ  ) 

                                ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
อ าเภอ   เสนา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
---------------------- 

 
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)0000000นายหมึก  สีด า00000                 อายุ0๕๔00ปี   

อยู่บ้านเลขที่0๒๒0  หมู่ที่0๒0ตรอก00-0     ซอย00-0      ถนน0ในเมือง0  ต าบล0 มารวิชัย000 
เขตเลือกตั ้งที ่ 0 - 0อ าเภอ  00เสนา0 00จังหวัด00พระนครศรีอยุธยา ได้สมัครรับเลือกตั ้งเป็น 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่   -0  อ าเภอ  เสนา จังหวัด0 พระนครศรีอยุธยา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง00นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มารวิชัย0เขตเลือกตั้งที่  -0 อ าเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร         
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 
 
 (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)0 นายหมึก  สีด า0000 
 

                                                                    หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
            
             

 
 

   
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

                                                                              (ลงชื่อ)00ชาติ  รักชาติ000 
                                                                                      ( นายชาติ  รักชาติ ) 

      ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
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ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ 

 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 1 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
อ าเภอ   เสนา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 
---------------------- 

 
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)000000000นายกาไก่  ไข่ในหิน0000  อายุ0๔๐00ปี             

อยู่บ้านเลขที่0๑๑0หมู่ที่  ๑  ตรอก00-00ซอย000-00ถนน000เสนาวิน0  ต าบล000มารวิชัย0000  
เขตเลือกตั้งที่ ๑   อ าเภอ0000เสนา00จังหวัด00000พระนครศรีอยุธยา0000ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย  เขตเลือกตั้งที่ ๑0อ าเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
มารวิชัย0เขตเลือกตั้งที่0๑    อ าเภอ00เสนา00จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
ที่ใช้ลงคะแนน ดังนี้ 
 
 (ชื่อตัว-ชื่อสกุล)0 นายกาไก่  ไข่ในหิน0000 

 
                                                                  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

            
            

  
 

  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

                                                                  (ลงชื่อ)0 ชาติ  รักชาติ000 
                                                                      ( นายชาติ  รักชาติ ) 

                                                                    ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

 
 
 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ 

 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 1 
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ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง  

ชื่อผู้สมัคร .................................................................... กลุ่ม/ทีม/อิสระ ...................................... 
สมาชิก/ผู้บริหาร ....................(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )......................เขตเลือกตั้งที่ ..... 

หมูที่ ....... บ้าน ........................ ต าบล ......................... อ าเภอ ..........................  
จังหวัด ............................. 

 วันที่ ............เดือน ......................... พ.ศ. ....... 
 

    
 ล าดับ 

ส าหรับผู้สมัคร (กรอก/รับรองความถูกต้อง) ส าหรับเจ้าหน้าท่ี (กรอก) 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกต้ัง 

ตามที่กฎหมายก าหนด 
มี ไม่มี จ านวนแผ่น มี ไม่มี หมายเหตุ 

1 ใบสมัคร (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1)       
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       
3 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน       
4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)       
5 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี

นับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือหนังสือยืนยันการไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒)  

      

6 
 

หลักฐานอื่นท่ีผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามตามท่ี
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เช่น 

      

6.1 หลักฐานจบการศึกษา (กรณีกฎหมายก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ)       
6.2 ส าเนาค าพิพากษาศาล กรณีเคยต้องค าพิพากษาศาล (ถ้ามี)       
6.3 ส าเนาค าสั่งทางปกครอง กรณี เคยถูกไล่ออก ปลดออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(ถ้ามี) 

      

6.4 หลักฐานการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย (ถ้ามี)       
65 หลักฐานการได้นิรโทษกรรม การล้างมลทิน หรือการอภัยโทษ 
(ถ้ามี) 

      

6.6 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)        
7 หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร       
8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูป

ถ่ายของตนเองให้เป็นไปตามจ านวนท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 

      

9 
 

เอกสารอื่น ๆ        
9.1        
9.2       

                               ลงชื่อ ......................................... 
                                      (........................................) 
                    ผู้สมัคร .................................................................. 

 ลงชื่อ ...................................... 
 (.....................................) 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
………………………..…………. 

 
หมายเหตุ  1. ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่อง (มี/ไม่มี) 

2.  สามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิม/ลด ในสาระส าคัญได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓  
ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 


