
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว 

อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว 

 
 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ชุมพร  
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันที่ 28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  12  
เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานที่รับสมัคร  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2  เทศบาลตำบลปะทิว 
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 ๔. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น   ๑๒   คน 

 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว เป็นเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน  2  เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ที่จะมีการเลือกตั้ง  6  คน 
พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  เริ่มต้นจากบ้านห้วยหลุด หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ บริเวณสามแยกที่ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๑ (ปะทิว-ท่าแซะ) บรรจบกับถนนเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันออกตัดแนวทาง
รถไฟ เข้าสู่เขตบ้านบางสน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสน ไปตามถนนเจริญรัฐทั้งสองฝั่งถนน จนถึงสี่แยกเจริญรัฐ 
(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) ไปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๑ ฝั่งถนน ทิศตะวันตก จนถึง
เส้นแบ่งเขตเทศบาลตำบลปะทิวไปทางทิศตะวันตก จนถึงหลักเขตที่ ๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนว
ห้วยโรงสูบ ตัดแนวทางรถไฟเข้าสู่เขตบ้านห้วยหลุด หมู่ที ่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ถนนเทศบาล ๑ ฝั่งถนนทิศตะวันออก ไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้น  

 

/๖.๒  เขตเลือกตั้งที่ ๒... 

 

ส.ถ. ๑/๑ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้าย 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว 

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว  
  1.๑  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๑.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ๑.๓  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง  ในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

๒.  ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว 
 ๒.๑  ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๒.๒  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 2.3  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 ๒.4  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39  (๑)  (๒) หรือ (๔)  
 2.5  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้ง 
 2.6  ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 2.7  เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.8  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 2.9  เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย
ผิดปกติ หรือต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 2.10  เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐาน  
ฟอกเงิน 
          ๒.๑๑  เคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
          ๒.๑๒  เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  
          ๒.๑๓  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          ๒.๑๔  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 

/๒.๑๕  เป็น… 
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          ๒.๑๕  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
          ๒.๑๖  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
          ๒.๑๗ เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
          ๒.๑๘  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่   
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
          ๒.๑๙  เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒0  อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา ๔2 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
          ๒.๒๑  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๒  เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
          ๒.๒๓  เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับ หรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๔  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๕  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๖  ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
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