
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งส าหรับผู้บริหารท้องถิน่ 
1. สัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. อายุ   

2.1 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่่ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง   (เกิดก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2529 ) 
3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่  
     น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

วัน/เดือน/ปีที่มาสมัครรับเลือกตั้ง  1 ปี นับถึงวันรับสมัครฯ 
8 กุมภาพันธ์   2564  มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 9   กุมาพันธ์   2563 
9 กุมภาพันธ์   2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
10 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
11 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
12 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

4. คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่าหนด ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
-  นายกเทศมนตรีต้องส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกรัฐสภา 
 

บุคคลผูม้ีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
4. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

4.1 เป็น ภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
4.2 อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
4.3 เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  (ใบด่า)   
6. ต้องค่าพิพากษาให้จ่าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล 
7. เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง 5  ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท่าโดยประมาทหรือ    
    ความผิดลหุโทษ    
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท่าทุจริตหรือ      
    ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องค่าพิพากษาหรือค่าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่่ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค่า        
    พิพากษาอันถึงท่ีสุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
10. เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท่าผิด ดังนี้ 

10.1 ความผิดต่อต่าแหน่งหน้าที่ในราชการ หรือต่าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระท่าความผิด          
          ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ   

10.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา    
10.3 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
10.4 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน่าเข้าส่งออกหรือผู้ค้า 
10.5 กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส่านัก 
10.6 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ 



    10.7 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
11. เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท่าการอันเป็นการทจุริตในการเลือกตั้ง 
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า 
13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืน      
      ของรัฐ 
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ 
16. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง 
17. เคยพ้นจากต่าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองมีค่าพิพากษาว่าเป็นผู้มี  
      พฤติการณ์รวยผิดปกติหรือกระท่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ่านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง     
     รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
18. ต้องค่าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท่าผิดตาม พรบ. การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องค่า
พิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 
19. เคยถูกถอดถอนจากต่าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร 
      ท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ 
      ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
20. อยู่ในระหว่างถูกจ่ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42              
      หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
23. เคยพ้นจากต่าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา     
      หรือกิจการที่กระท่าหรือจะกระท่ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ  มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ   
      ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท่ากับหรือจะกระท่ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมีพฤติการณ์ท่ี     
      แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่ง     
      จนถึงวันเลือกตั้ง 
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต่าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ กฎ ทางราชการ   
      หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่งจนถึง    
      วันเลือกตั้ง 
25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต่าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ    
      อ่านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ่านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ     
      ประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน่ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต่าแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      หรือแก่ราชการและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
26. ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. สัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. อายุ   

2.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นอายุไม่ต่่ากว่า 25 ปนีับถึงวันเลือกตั้ง  (เกิดก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2539 ) 
3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่   
    น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

วัน/เดือน/ปี ที่มาสมัครรับเลือกตั้ง  1 ปี นันถึงวันรันสมัครฯ 
8 กุมภาพันธ์ 2564  มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 9 กุมาพันธ์ 2563 
9 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
10 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
11 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
12 กุมภาพันธ์ 2564 มีชื่ออยู่ในทะเบียน ก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

4. คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่าหนด  

บุคคลผูม้ีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง 
1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
4. ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

4.1 เป็น ภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
4.2 อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
4.3 เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  (ใบด่า)   
6. ต้องค่าพิพากษาให้จ่าคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล 
7. เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง 5  ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท่าโดยประมาทหรือ    
    ความผิดลหุโทษ    
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท่าทุจริตหรือ      
    ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องค่าพิพากษาหรือค่าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่่ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค่า        
    พิพากษาอันถึงท่ีสุดให้จ่าคุกเพราะกระท่าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
10. เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท่าผิด ดังนี้ 

10.1 ความผิดต่อต่าแหน่งหน้าที่ในราชการ หรือต่าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระท่าความผิด          
          ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ   

10.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา    
10.3 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
10.4 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตน่าเข้าส่งออกหรือผู้ค้า 
10.5 กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส่านัก 
10.6 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

    10.7 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
11. เคยต้องค่าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท่าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีต่าแหน่งหรือเงินเดือนประจ่า 
13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  



14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืน      
      ของรัฐ 
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด่ารงต่าแหน่งในองค์กรอิสระ 
16. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมือง 
17. เคยพ้นจากต่าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองมีค่าพิพากษาว่าเป็นผู้มี  
      พฤติการณ์รวยผิดปกติหรือกระท่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ่านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง     
     รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
18. ต้องค่าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท่าผิดตาม พรบ. การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องค่า
พิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 
19. เคยถูกถอดถอนจากต่าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร 
      ท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ 
      ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
20. อยู่ในระหว่างถูกจ่ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42              
      หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
23. เคยพ้นจากต่าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา     
      หรือกิจการที่กระท่าหรือจะกระท่ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ  มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ   
      ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท่ากับหรือจะกระท่ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมีพฤติการณ์ท่ี     
      แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่ง     
      จนถึงวันเลือกตั้ง 
24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต่าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ กฎ ทางราชการ   
      หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่งจนถึง    
      วันเลือกตั้ง 
25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต่าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ    
      อ่านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ่านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ     
      ประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน่ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต่าแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      หรือแก่ราชการและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต่าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
26. ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่าหนด 
 

 


