ส.ถ. ๔/๑

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เขตเลือกตั้งที่ .....1......
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
_______________

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ใบรับสมัครลำดับที่ ......... (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .....................................................
(๒) สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี
(๓) เลขประจำตัวประชำชน     
(๔) เกิดวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
(๕) สถำนที่เกิด .(ระบุสถำนที่).หรือบ้ำนเลขที่ ............. หมู่ที่ ........
ตรอก ................ ซอย ......................... ถนน .....................
ตำบล/แขวง ...................... อำเภอ/เขต ............................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ..........................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน(ตำมทะเบียนบ้ำน)บ้ำนเลขที่ .......... หมู่ที่ .... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน .................
ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ .................................. โทรสำร ...................................
(๗) สถำนที่ติดต่อ .................... หมู่ที่ .......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ......................
ตำบล/แขวง ................... อำเภอ/เขต ................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................
(๘) บิดำชื่อ ...................................................................... สัญชำติ .........................
(๙) มำรดำชื่อ .................................................................. สัญชำติ .........................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ................................................................ สัญชำติ .........................
(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ...................
(๑๒) คุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(คุณสมบัติอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ

(ใบต่อ)
-๒-

ส.ถ.๔/๑

(๑๒.๑) วุฒิกำรศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................... สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย..................................สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- เทียบเท่ำปริญญำตรี...................สำขำ ...................... สถำนศึกษำ ...............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญำโท........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- ระดับปริญญำเอก........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ..............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
(๑๒.๒) เคยดำรงตำแหน่ง ............................................................................................................................. ............
ครั้งสุดท้ำยเมื่อปี พ.ศ. ............................
(๑๓) อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .....................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................ เขตเลือกตั้งที่ .....1....(ถ้ำมี)
อำเภอ........................ จังหวัด..................................และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้ บริหำรท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ................
คาเตือน ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิ บ วัน นั บ จำกวัน เลื อกตั้งผู้ ส มัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลื อกตั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด หำกไม่ดำเนินกำร
จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ส.ถ. ๔/๑

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เขตเลือกตั้งที่ .....2......
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
_______________

รูปถ่ายหรือรูปภาพ
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ใบรับสมัครลำดับที่ ......... (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .....................................................
(๒) สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี
(๓) เลขประจำตัวประชำชน     
(๔) เกิดวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
(๕) สถำนที่เกิด .(ระบุสถำนที่).หรือบ้ำนเลขที่ ............. หมู่ที่ ........
ตรอก ................ ซอย ......................... ถนน .....................
ตำบล/แขวง ...................... อำเภอ/เขต ............................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ..........................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน(ตำมทะเบียนบ้ำน)บ้ำนเลขที่ .......... หมู่ที่ .... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน .................
ตำบล/แขวง ............................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ .................................. โทรสำร ...................................
(๗) สถำนที่ติดต่อ .................... หมู่ที่ .......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ......................
ตำบล/แขวง ................... อำเภอ/เขต ................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................
(๘) บิดำชื่อ ...................................................................... สัญชำติ .........................
(๙) มำรดำชื่อ .................................................................. สัญชำติ .........................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ................................................................ สัญชำติ .........................
(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. ...................
(๑๒) คุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(คุณสมบัติอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ

(ใบต่อ)
-๒-

ส.ถ. ๔/๑

(๑๒.๑) วุฒิกำรศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................... สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย..................................สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- เทียบเท่ำปริญญำตรี...................สำขำ ...................... สถำนศึกษำ ...............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................
- ระดับปริญญำโท........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
- ระดับปริญญำเอก........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ..............................................
สำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................
(๑๒.๒) เคยดำรงตำแหน่ง ............................................................................................................................. ............
ครั้งสุดท้ำยเมื่อปี พ.ศ. ............................
(๑๓) อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .....................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................ เขตเลือกตั้งที่ .....2....(ถ้ำมี)
อำเภอ........................ จังหวัด..................................และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสทิ ธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้ บริหำรท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน .......................................... พ.ศ. ................
คาเตือน ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิ บ วัน นั บ จำกวัน เลื อกตั้งผู้ ส มัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลื อกตั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด หำกไม่ดำเนินกำร
จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ส.ถ. ๔/๑
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
ที่ เทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ
วันที่ ............. เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
ข้ำพเจ้ำ................................................................ ขอให้ถ้อยคำด้วยควำมสัตย์จริงต่อ ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำ
เทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ ดังต่อไปนี้
1. ถาม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้ำพเจ้ำได้นำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ใบสมัครรับเลือกตั้ง
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(3) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (4) ใบรับรองแพทย์
(5) รูปถ่ำย จำนวน ........... รูป
(6) .......................................................
(7) ...................................................
2.ถาม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร
3.ถาม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561
ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรจำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว
4.ถาม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562
ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว
5.ถาม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกสภำเทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

ส.ถ. ๔/๑
-2หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในบันทึกกำรให้ถ้อยคำนี้หรือใช้หลักฐำนอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำจะถูก
ดำเนินคดีฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ).................................................... (ผู้ให้ถ้อยคำ)
(...................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. (ผู้ตรวจสอบ)
(................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. (ผู้เขียน/จด/อ่ำน)
(................................................)
คำสั่งผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำ เทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ
 รับใบสมัคร และออกใบรับลำดับที่ .........
 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ .....................................
(ลงชื่อ).............................................
(.............................................)
ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเทศบำลตำบลกำเนิดนพคุณ
วันที่ .......... เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

