
 
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
---------- 

 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 97 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก                    
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  1. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 ๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 ๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถ่ินให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด  
 ๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมัครรับเลือกตั้ งในวันสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 ๔) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด ได้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
  (2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก
สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
 

  2. บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  
 ๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 ๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 ๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
 ๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔) ดังนี ้
  (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
  (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีน้ันจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
  (3) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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 ๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ                     
สมัครรับเลือกตั้ง  
 ๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 ๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่                 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 ๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน                   
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดใหล้งโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่ สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ                              
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ                    
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด                    
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส า นัก กฎหมายว่าด้วย                  
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด
ฐานฟอกเงิน  
 ๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 ๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 ๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  
 ๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  
ส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
 ๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
 ๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 ๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง       
ทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 ๑๘) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ
หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี  
 ๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก                  
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย                   
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี มายั ง ไม่ถึงห้าปีนับถึง                 
วันเลือกตั้ง  
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 ๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 ๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง  
 ๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
 ๒๓) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า  
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรอืกิจการทีก่ระท า หรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรอืจะกระท ากบัหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน  หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน                 
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง  
 ๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง  
 ๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพราะทอดทิ้ ง                      
หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตน                  
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักด์ิต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
จนถึงวันเลือกตั้ง  
 ๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                     (นายประกิจ  ปิยะศรี) 

         ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 


