ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
******
ตามที่ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ดังนี้
๑. คุณ สมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ประกอบด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ต้องมีอายุ
ไม่ตำ่ กว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบู ร ณ์ ต้ อ งมี
อายุ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า สามสิ บ ห้ า ปี นั บ ถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง และสำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เคยเป็ น สมาชิ ก สภ าตำบล สมาชิ ก สภ าท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ
สมาชิ ก รั ฐ สภา
(๔) มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
๒. ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ประกอบด้วย
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ สมัคร
รับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

2
(๗) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด อันได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือ
ว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(9) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่ งของศาลอันถึงที่สุ ดให้ ทรั พ ย์สิ นตกเป็นของแผ่ นดินเพราะ
ร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้ อ งคำพิ พ ากษาอั น ถึ งที่ สุ ด ว่ากระทำความผิ ด ต่ อ ตำแหน่ งหน้ าที่ ร าชการหรือ ต่ อ
ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อความผิ ด เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ที่ กระทำโดยทุ จริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิ ด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ำรงตำแหน่งทาง
การเมืองมีคำพิพ ากษาว่าเป็ น ผู้ มีพฤติการณ์ ร่ ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิ ดฐานทุจริตต่อหน้าที่ห รือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษ หรือไม่
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๑9) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริห ารท้องถิ่น ตามบทบั ญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสี ย งเพื่ อถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือ ผู้ บริห ารท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี มายังไม่ ถึงห้ าปี นั บถึ ง วัน
เลือกตั้ง
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้ นห้ าปี นับแต่วันที่ พ้นจากการถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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(๒๓) เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
หรือมีส่ วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อมในสั ญ ญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมี พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็ นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ
ยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตน ฝ่าฝืน ต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภ าพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่ อมเสียแก่ศักดิ์
ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก ตำแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้ง
(๒๖) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันจ่าเอก
(จิรัตน์ เชื้อประทุม)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

