ผ.ถ. 4/1

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
เขตเลือกตั้งที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
ใบรับสมัครลำดับที่ ......... (สำหรับเจาหนาที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร)
(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................................................
(2) สัญชาติ ....................... อายุ .................... ป
(3) เลขประจำตัวประชาชน

รูปถายหรือรูปภาพ
ขนาด 8.5 x 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ

(4) เกิดวันที่ ......... เดือน ......................................... พ.ศ. ......................
(5) สถานที่เกิด .(ระบุสถานที่). หรือบานเลขที่ ............................ หมู..........
ตรอก .......... ซอย ...................... ถนน .............................................
ตำบล/แขวง ..................... อำเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ...........................
(6) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................... ซอย .........................
ถนน ........................................... ตำบล/แขวง ...................................
อำเภอ/เขต ................................. จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ..............................
โทรสาร .......................................
(7) สถานที่ติดตอ ....................ซอย .................. ถนน ..........................................
ตำบล/แขวง ....................... อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ...................
โทรศัพท .............................. โทรสาร ......................................
(8) บิดาชื่อ ........................................................................................................
สัญชาติ ............................
(9) มารดาชื่อ ....................................................................................................
สัญชาติ ............................
(10) คูสมรสชื่อ ................................................................................................
สัญชาติ .............................
(11) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
หนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. .....................
(12) คุณสมบัติตามมาตรา 49 (4) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
(คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น) คือ

ผ.ถ. 4/1
(ใบตอ)
- ๒ (12.1) วุฒกิ ารศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ........................................ สถานศึกษา ....................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ......................................
- เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย .................................... สถานศึกษา .................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ........................
- ระดับปริญญาตรี ................... สาขา ................................ สถานศึกษา .............................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. .......................
- เทียบเทาปริญญาตรี ................... สาขา ............................. สถานศึกษา .........................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. .......................
- ระดับปริญญาโท ................... สาขา .................................... สถานศึกษา ..............................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. .......................
- ระดับปริญญาเอก ................... สาขา ................................... สถานศึกษา ............................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ......................
(12.2) เคยดำรงตำแหนง .................................................................................................................
ครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. .........................
(13) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ...................................................................
ขาพเจาขอสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองบุรรี ัมย เขตเลือกตั้งที่ อำเภอ เมืองบุรีรัมย
จังหวัด บุรีรัมย และขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) .................................................. ผูสมัคร
(................................................)
ยื่น ณ วันที่ ......... เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำเตือน ตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
กำหนดวา ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หากไมดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยและนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
-----------------------------------1. การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมยและนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
ใหผูมีความประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครตอผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบุรีรัมย
พรอมทั้งหลักฐานการสมัครและคาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
1.1 หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
2) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาด
กวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑3.5 เซนติเมตร (ตามจำนวนที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
เมืองบุรีรัมยประกาศ)
2.1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จำนวน 48 รูป
2.2) นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
จำนวน ๙๖ รูป
3) บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสำเนา 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย
6) หลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงปที่สมัครรับ
เลือกตั้ง เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทำหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษี พรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ทั้งนี้ ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดายอนหลัง ๓ ป (๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ ,๒๕๖๓) ได ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
7) หลักฐานอื่นที่จำเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
1.2 คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
จำนวน
๓,๐๐๐ บาท
๒) นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
จำนวน
๘,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมยและนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย
2.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.2 ผูมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ตองมีอายุไมต่ำกวา ๒๕ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
- นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ตองมีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
/2.3 มีชื่ออยู...

-22.3 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
2.4 สำหรับผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

๓. ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมยและ
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
1) ติดยาเสพติดใหโทษ
2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ
๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวช (2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม หรือ (4) วิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ
5) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง
6) ตองคำพิพากษาใหจำคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
7) เคยไดรับโทษจำคุกโดยพนโทษมายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแต ในความผิดอันได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวา
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
9) เคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ำรวย
ผิดปกติหรือเคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริต
10) เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สดุ วากระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือตอตำแหนง
หนาที่
ในการยุตธิ รรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงาน ในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นำเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการ
พนัน ในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสำนัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือ
กฎหมายวาดวย การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
11) เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สดุ วากระทำการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
12) เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
๑๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
/14) เปนพนักงาน...

-๓14) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นหรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
15) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ
๑๖) อยูในระหวางตองหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมือง
๑๗) เคยพนจากตำแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
มีคำพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใช
อำนาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง
18) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรบั โทษหรือไม โดย
ได พนโทษหรือตองคำพิพากษามายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
19) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี มายังไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
20) อยูในระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึง วันเลือกตั้ง
22) เป นผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับ เลือกเปน สมาชิกวุฒิสภาหรือเปน
ผูสมัคร รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน หรือองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
23) เคยพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือมีสวนไดเสียไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ
แสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน และยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจาก
ตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
24) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงและยังไม
พน 5 ป นับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
25) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม
ปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบ
เรียบรอยหรือ สวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่ จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตำแหนง
หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพน 5 ป นับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
26) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
ผูที่มีความประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถศึกษาขอมูลได
จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่ www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือสอบถามสายดวน 1444
/อนึ่ง การสมัคร...

-๔อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรูวาตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง มีโทษ
ตามมาตรา 120 บัญญัติวา ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใน
การสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นกำหนด 20 ป
******************************************************

แบบสำรวจความพรอมของผูประสงคลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมยและนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่
รายละเอียด
ใช
ไมใช
1 ทานมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม
2 อายุของผูมีสิทธิสมาชิกรับเลือกตั้ง นับถึงวันเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาเทศบาล
ไมต่ำกวา 25 ป
- นายกเทศมนตรี
ไมต่ำกวา 35 ป
3 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
กรณีที่ทานตอบวาใช ทุกขอแสดงวาทานเปนผูที่มีความพรอมในการสมัครรับเลือกตั้ง หากมีกรณีที่
ตอบวาไมใช แสดงวาทานเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ที่
รายละเอียด
1 ติดยาเสพติดใหโทษ
2 เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3 เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ (ประกอบคำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563)
4 เปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 39(1)(2)หรือ(4)
เปนพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
5 อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
6 ตองคำพิพากษาใหจำคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล
7 เคยไดรับโทษจำคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอัน
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8 เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่
หรือถือวากระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
9 - เคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือ
- เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ใช

ไมใช

ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
ที่
รายละเอียด
10 เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดวา
- กระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือ
- กระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของ
รัฐ หรือ
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา (เชนลักทรัพย
ฉอโกง ยักยอกทรัพย)
- ความผิด ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
- กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นำเขา สงออก หรือผูคา
- กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสำนัก
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือ
- กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
11 เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทำอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
12 เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
13 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
14 เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
15 เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ
16 อยูในระหวางตองหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมือง
17 เคยพนจากตำแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง ทาง
การเมืองมีคำพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
18 ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไม
โดยไดพนโทษหรือตองคำพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี
19 เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือ
กฎหมาย วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
แลวแตกรณี มายัง ไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
20 อยูในระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 และตั้งนายก อบจ.และ
ส.อบจ. เมื่อ 20 ธ.ค.63)
21 เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึง วันเลือกตั้ง
22 เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเดียวกัน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

ใช

ไมใช

ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ตอ)
ที่
รายละเอียด
ใช
ไมใช
23 เคยพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือใหแกองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นนั้น หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมี
พฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทน หรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน
และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
24 เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการ อยางรายแรง และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
25 เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ ละเลย
ไมปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอำนาจ หรือ
ประพฤติตน ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความ
ประพฤติในทางที่จะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตำแหนง หรือแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพน หาปนับแตวันที่พนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
26 ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
กรณีที่ทานตอบวาไมใช ทุกขอแสดงวาทานเปนผูที่มีคุณสมบัตคิ รบถวนในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
หากมีกรณีที่ตอบวาใช แสดงวาทานเปนผูที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
เกี่ยวกับใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ที่
รายละเอียด
ทราบ ไมทราบ
1 ทานสามารถขอเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/1 ได ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(เทศบาลเมืองบุรีรัมย)
2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวาง
ประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ตามจำนวนที่ผูอำนวยการการ
เลือกตั้งประจำเทศบาลกำหนด
3 บัตรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5 ใบรับรองแพทย
6 หลักฐานการเสียเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงปที่สมัครรับ
เลือกตั้งเวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินไดใหทำหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษี พรอมทั้งสาเหตุ
แหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2 ทั้งนี้ ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัด
สำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายอนหลัง 3 ป (2561, 2562, 2563) ได
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
7 หลักฐานอื่นที่จำเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรอง
แสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

ที่
รายละเอียด
ทราบ ไมทราบ
8 คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง
1) สมาชิกสภาเทศบาล
- เทศบาลเมือง
จำนวน
3,000 บาท
2) นายกเทศมนตรี
- เทศบาลเมือง
จำนวน
8,000 บาท
กรณีทานตอบวาทราบทุกขอแสดงวาทานเปนผูที่มีความพรอมในการสมัครรับเลือกตั้ง หากมีกรณีที่
ตอบวาไมทราบ ขอใหทานดำเนินการสอบถามปลัดเทศบาลเมืองบุรีรมั ย และศึกษาทำความเขาใจเพิ่มเติม

หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สำหรับผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

ผ.ถ. 4/2

วันที่ ......... เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
เรียน ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบุรีรัมย
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อยืนยันวาขาพเจานาย/นาง/นางสาว/ยศ..........................................................
หมายเลขประจำตัวประชาชน ............................................................... เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนายกเทศมนตรีเมือง
บุรีรัมย สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ในวันอาทิตยที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เปนผูไมได
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป พ.ศ. ...........................................................
เนื่องจาก
กรณีไมไดสมรส มีเงินไดมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร เพียงอยางเดียวไมเกิน 120 ,000
บาท ตอป
กรณี ไม ได ส มรส มีเงิน ไดม าตรา 40 (1) แห งประมวลรัษ ฎากร และ/หรื อ มีเงิน ไดป ระเภทอื่ น
นอกจากมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน 60,000 บาท ตอป
กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร เพียงอยางเดียวไมเกิน 220 ,000
บาท ตอป
กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดประเภทอื่นนอกจาก
มาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน 120,000 บาท ตอป
มีเงินไดที่ไดรับการยกเวนไมตองรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากร
(ลงชื่อ) ................................................
(...........................................................)
ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

หมายเหตุ
- มาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษ ฎากร หมายถึง เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจ าง
เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คำนวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจาง
ใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจางชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชำระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ
บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
- มาตรา 42 แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดพึงประเมินที่ไดรบั การยกเวนไมตองคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ชื่อผูสมัคร.......................................................................กลุม/ทีม/อิสระ............................................................
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย
ถนน .......................................................บานเลขที่.......................................
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
วันที่..........เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

สำหรับผูสมัคร (กรอก/รับรองความถูกตอง)
สำหรับเจาหนาที่ (กรอก)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง
มี ไมมี จำนวนแผน มี ไมมี หมายเหตุ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ใบสมัคร (ผ.ถ. 4/1)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามป
นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร หรือหนังสือยืนยันการไมไดเสีย
ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา (ผ.ถ.4/2)
หลักฐานอื่นที่ผสู มัครนำมาแสดงวาตนเปนผูม ีคณ
ุ สมบัติครบถวนและ
ไมมลี ักษณะตองหามที่มใิ หใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บญ
ั ญัติไวใน
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด เชน
6.1 หลักฐานจบการศึกษา (กรณีกฎหมายกำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ)
6.2 สำเนาคำพิพากษาศาล กรณีเคยตองคำพิพากษาศาล (ถามี)

7
8
9

6.3 สำเนาคำสั่งทางปกครอง กรณีเคยถูกไลออก ปลดออกจากราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ (ถามี)
6.4 หลักฐานการปลดจากการเปนบุคคลลมละลาย (ถามี)
6.5 หลักฐานการไดนริ โทษกรรม การลางมลทิน หรือการอภัยโทษ
(ถามี)
6.6 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
หลักฐานการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร
รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพชดั เจนเหมือนรูปถาย
ของตนเองใหเปนไปตามจำนวนที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกำหนด
เอกสารอื่น ๆ
9.1
9.2
ลงชื่อ...........................................................
(..............................................................)
ผูสมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

ลงชื่อ.......................................
(นายคมกริช สายชมภู)
ผูอำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลเมืองบุรีรมั ย

หมายเหตุ 1. ใหทำเครื่องหมาย  ในชอง (มี/ไมมี)
2. สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ในสาระสำคัญไดตามความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น

