
                      
         ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
             เขตเลือกตั้งท่ี…………….อ าเภอฮอด 
                          จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
ใบรับล าดับท่ี…………………………….. 
 
(1) ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)……………………….……… 
(2) สัญชาติ…………………………….อายุ……………………ปี 
(3) เลขประจ าตัวประชาชน…………….……..……………….. 
(4) เกิดวันท่ี……………เดือน………………….พ.ศ……………. 
(5) สถานท่ีเกิด...….….หรือบ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี....... 

ตรอก..............ซอย……………….…ถนน…………………  
ต าบล/แขวง………..……….อ าเภอ/เขต……………..… 
จังหวัด………………...…..รหัสไปรษณีย์…………...…. 

(6) ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี………..…หมู่ท่ี……….…..ตรอก………….………ซอย……………….ถนน……………… 
ต าบล /แขวง……………………..…..อ าเภอ/เขต……………….………………จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณีย์………………………….โทรศัพท์……………………………………โทรสาร…………………………….. 

(7) สถานท่ีติดต่อ………….………หมู่ท่ี………....ตรอก…………….ซอย…………..…ถนน…………………..………… 
ต าบล/แขวง….………….……อ าเภอ/เขต………….……………จังหวัด……….…….รหัสไปรษณีย์…..………...
โทรศัพท์………………………..โทรสาร…………………………….………..โทรศัพท์มือถือ…………………………… 

(8) บิดาช่ือ………………………..………………………...สัญชาติ……………………………………………… 
(9) มารดาช่ือ……………………………..…………………สัญชาติ……………………………………………... 
(10) คู่สมรส ช่ือ……………………………..…………………สัญชาติ……………………………………………... 
(11) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็น 
       เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึง่ปีนับถึงวันสมคัรรับเลือกตั้ง ต้ังแต่วันท่ี............เดือน..................พ.ศ........ 
(12) คุณสมบัติตามมาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
       พ.ศ.2562 (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 

(12.1) วุฒิการศึกษา 
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                        สถานศึกษา                                     . 

         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                         . 
      - เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย                      สถานศึกษา                                     . 

         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                         .                         
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด 8.5 x 13.5 ซ.ม. โดยประมาณ 
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(ใบต่อ) 
-  2   - 

      - ระดับปริญญาตรี           สาขา                      สถานศึกษา                                    ..                  
         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                         .                             

      - เทียบเท่าปริญญาตรี           สาขา                      สถานศึกษา                                ..                  
         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                         .   

      - ระดับปริญญาโท           สาขา                      สถานศึกษา                                    ..                  
         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                           .     

      - เทียบเท่าปริญญาโท           สาขา                      สถานศึกษา                                ..                  
         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                              .        

      - ระดับปริญญาเอก           สาขา                      สถานศึกษา                                   ..                  
         ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                            .                         
    (12.2)   เคยด ารงต าแหน่ง                                             .  ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.             .                                                
(13) อาชีพก่อนสมัครรับเลือกตั้ง………………………………………….…………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งเป็น     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง   
เขตเลือกต้ังท่ี………….. อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   
 

    (ลงช่ือ)                                              ผู้สมัคร 
 (                                             .) 

                   ยื่น  ณ  วันท่ี           เดือน                         .พ.ศ.         . 
 

ค าเตือน   ตามมาตรา  32  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  ก าหนดว่าภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกต้ังผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกต้ัง พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัด หากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562    
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บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 

                                                                         ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 

           วันท่ี…..….เดือน……….………………พ.ศ……..…. 
 

ข้าพเจ้า……………..…………………………………………………………………ขอให้ถ้อยค าด้วยความ
สัตย์จริงต่อ……………………………………………………ต าแหน่ง…………………………………………..ดังต่อไปนี ้

1. ถาม  ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานท่ีข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(1) …………………………………………………………….…………….(2) ……………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………………………..…(4)………………………………………………………  
(5) ………………………………………………………………………..…(6)………………………………………………………  

 

2. ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริง            

ทุกประการ 
 

3. ถาม  ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561  

      ตอบ  ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
 

4.  ถาม   ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      ตอบ  ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
 

5.  ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

      ตอบ  ใช่   
 
 
 
 
 
 
 

/หากข้าพเจ้าฯ.... 

ส.ถ.  4/1 



-2- 
 

  หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในช้ันศาลได้ด้วย 
จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงช่ือ)                                             .(ผู้ให้ถ้อยค า) 
        (                                             ) 
 
(ลงช่ือ)                                              (ผู้สอบสวน) 

              (                                             ) 
 

(ลงช่ือ)                                           .(ผู้เขียน / จด / อ่าน) 
        (                                            ) 

 

ค าส่ังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
  รับใบสมัคร  และออกใบรับล าดับท่ี                                                 . 
  ไม่รับใบสมัคร  เพราะ                                                                . 
 
 

(ลงช่ือ)                                                .  
               (นายทองดี      อินทจักร์) 

                 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
                  วันท่ี            .เดือน                            พ.ศ.           
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หนังสือยืนยันการไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
 

วันท่ี               เดือน                         พ.ศ            . 
 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ                                    . 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน                                                       เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง  ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ในวันที่           เดือน                   พ.ศ.           .     เป็นผู้
ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี พ.ศ.                 เนื่องจาก 
  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)  แห่งประมวลรัษฎากร   เพียงอย่างเดียว
ไม่เกิน  120,000 บาทต่อปี 

  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้
ประเภทอื่นนอกจากมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อปี 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
220,000 บาท ต่อไป 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา 40 ผ1) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้
ประเภทอื่นนอกจากมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน 120,000 บาท ต่อไป 

  มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามาตรา 42 แห่ง
ประมวลรัษฎากร 
 
     (ลงช่ือ)                                           . 
              (                                        .) 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                                    . 
 
หมายเหตุ 
-มาตรา  40  (1)   แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เน่ืองจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน   ค่าจ้าง 
เบ้ียเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างจ่ายช าระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าท่ีต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ 
บรรดาท่ีได้เน่ืองจากการจ้างแรงงาน 
-มาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
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