
 
 
 

 

                                                                         

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
                  เขตเลือกตั้งที่........  อ าเภอแม่ริม 
                              จังหวัดเชียงใหม่ 

  _______________ 

    ใบรับสมัครล ำดับที่ ........... (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังรับสมัคร) 

(๑)  ชื่อ ............................................................................................... 

(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี 

(๓)  เลขประจ ำตัวประชำชน      

(๔)  เกิดวันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ................ 

(๕)  สถำนที่เกิด ......................หรือบ้ำนเลขที่ ................... หมู่ที่ ..............  

      ตรอก ............. ซอย .................... ถนน ............... 

      ต ำบล/แขวง .................. อ ำเภอ/เขต ................... 

      จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ............... 

(๖)  ที่อยู่ปัจจุบัน(ตำมทะเบียนบ้ำน)บ้ำนเลขท่ี .............. หมู่ที่ ........... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน .............. 

      ต ำบล/แขวง ............................ อ ำเภอ/เขต .................................. .. จังหวัด ................................... 

      รหสัไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ............................ ...... 

(๗)  สถำนที่ติดต่อ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ...................... 

      ต ำบล/แขวง ................. อ ำเภอ/เขต ................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ................  

      โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................  

(๘)  บิดำชื่อ ............................................... สัญชำติ ......................... 

(๙)  มำรดำชื่อ ........................................... สัญชำติ ......................... 

(๑๐) คู่สมรสชื่อ ........................................... สัญชำติ ......................... 

(๑๑)   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................. 

(๑๒)  คุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ  

 (๑๒.๑) วุฒิกำรศึกษำ… 

 

 

 

 

 

 
รูปถ่ำยหรือรูปภำพ 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

(ใบต่อ) 

- ๒ - 

 (๑๒.๑)   วุฒิกำรศึกษำ 

            -    ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................... สถำนศึกษำ ..................................... 

     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช./ปวส./................................................................... 

     สถำนศึกษำ ................................................................... 

    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

            -    ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................... 

     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

            -    เทียบเท่ำปริญญำตรี................................................... สถำนศึกษำ ................................... 

     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

-    ระดับปริญญำโท........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................... 

    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

-    ระดับปริญญำเอก........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................... 

    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................   

  (๑๒.๒)   เคยด ำรงต ำแหน่ง ................................................................................   

                ครั้งสุดท้ำยเมื่อปี พ.ศ. ............................. 

(๑๓)  อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .............................................................. 
 ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง เขตเลือกตั้งที่..............(ถ้ำมี)              
อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิน่หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร 

(..................................................) 

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ค าเตือน  ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกไม่
ด ำเนินกำรจะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 

     ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง 

               วันที่ ........... เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง        

ต่อ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ถำม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

  ตอบ  ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้ง (๒) ส ำเนำบัตรประชำชน (๓) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (๔) ใบรับรองแพทย์ 
(๕) รูปถ่ำย จ ำนวน ๑๒ รูป  (๖) .......................................................... (๗) ......................................................... 
(๘) .................................................. (๙) ................................................... (๑๐) ......................................................
ฯลฯ 

 

  ๒.  ถำม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

   ตอบ  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร 

 

  ๓.  ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

 

  ๔. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

 

  ๕.  ถำม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 

   ตอบ ใช่ 

 

 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

- ๒ – 

 

  หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในบันทึกกำรให้ถ้อยค ำนี้หรือใช้หลักฐำนอันเป็นเท็จข้ำพเจ้ำ          
ทรำบดีว่ำจะถูกด ำเนินคดีฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗                
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

  ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย จึงลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

(ลงชื่อ) ............................................... (ผู้ให้ถ้อยค ำ) 

                             (................................................) 

 

                  (ลงชื่อ) .............................................. (ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                           (นำงรัสนำ  แสงทอง) 

 

      (ลงชื่อ) .................................................. (ผูเ้ขียน/จด/อ่ำน) 

                                                                       (.................................................) 

 
  ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 

 รับใบสมัคร และออกใบรับล ำดับที่ ............................................. 

 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ ................................................................... 

 

  (ลงชื่อ) .................................................................. 

                                     (นำงรัสนำ  แสงทอง) 

 ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะลวง 

     วันที่ ............. เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

ส.ถ. ๔/๑ 


