ส.ถ. ๔/๑

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ)
เขตเลือกตั้งที่ ............ ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ

รูปถ่ำยหรือรูปภำพ
ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ

จังหวัดนครราชสีมา
_______________
ใบรับสมัครลำดับที่ ................ (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร)
(๑) ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .......................................................
(๒) สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี
(๓) เลขประจำตัวประชำชน 
(๔) เกิดวันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...................
(๕) สถำนที่เกิด .........................หรือบ้ำนเลขที่ ......... หมู่ท.ี่ ........
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 ....................... รหัสไปรษณี ย์ ................
โทรศัพท์ ...................................... โทรสำร .................................................
(๘) บิดำชื่อ ................................................................. สัญชำติ .........................
(๙) มำรดำชื่อ ............................................................. สัญชำติ .........................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ........................................................... สัญชำติ .........................
(๑๑) มีชื่ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ ำนในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลื อกตั้งในวันสมัครรับเลื อกตั้ง เป็นเวลำ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................
(๑๒) คุณ สมบั ติ ต ำมมำตรำ ๔๙ (๔) แห่ ง พระรำชบั ญ ญัติ ก ำรเลื อกตั้ งสมำชิ ก สภำท้ องถิ่ นหรื อ ผู้ บ ริ ห ำรท้อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ

(ใบต่อ)

ส.ถ. ๔/๑

-๒–
(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 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ เขตเลือกตั้งที่........... ตำบลบึงอ้อ
อำเภอขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บ ริ หำรท้องถิ่น และไม่มีลักษณะต้องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) ................................................... ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่น ณ วันที่ ............ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
คาเตือน ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐำน
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด หำกไม่ดำเนินกำร จะมีควำมผิด
ตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ส.ถ.๔/๑
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยคำด้วยควำมสัตย์จริง
ต่อ นำงสมจิตร ธรรมมำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ ดังต่อไปนี้
๑. ถำม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้ำพเจ้ำได้นำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
(๑)....................................................................................................................
(๒) ..................................................................................................................
(๓) ..................................................................................................................
(๔) ..................................................................................................................
(๕) ..................................................................................................................
๒. ถำม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร
๓. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว
๔. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว
๕. ถำม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

**** หมายเหตุ สำหรับรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภำพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ำยของตนเอง (๕)
ให้เป็นไปตำมจำนวนที่ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด

(ใบต่อ)

ส.ถ. ๔/๑

-๒หำกข้ำพเจ้ ำฯ แจ้ งข้ อควำมอั นเป็ นเท็ จ ในบั นทึ ก กำรให้ ถ้ อยค ำนี้ ห รื อใช้ ห ลั ก ฐำนอัน เป็น เท็จ ข้ ำพเจ้ ำ
ทรำบดี ว่ ำจะถู กด ำเนิ นคดี ฐำนแจ้ งข้ อควำมอั นเป็ นเท็ จแก่ เจ้ ำพนั กงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศำลได้ด้ วย จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้ให้ถ้อยคำ)
(...................................................)
(ลงชื่อ) ...............................................(ผู้ตรวจสอบ)
(...............................................)
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้เขียน/จด/อ่ำน)
(...............................................)
คำสั่งผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ
 รับใบสมัคร และออกใบรับลำดับที่ ...........................
 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ .................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................
(นำงสมจิตร ธรรมมำ)
ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงอ้อ
วันที่ ............ เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

