
 
 
 

 

                                                                         

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 

            เขตเลือกตั้งที่ ..................... อ าเภอ แม่แตง   

                             จังหวัดเชียงใหม่ 

  _______________ 

   ใบรับสมัครล ำดับที่ .................  
(๑)  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .................................................... 
(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)  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(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 ......................................    
      รหสัไปรษณีย์ .................................. 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  
 
 

 

 

 

 

 

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

            -    ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...................................... 
     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

-    เทียบเท่ำปริญญำตรี...................สำขำ ...................... 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 ำบลสันป่ำยำง  เขตเลือกตั้งที่ .............. 
อ ำเภอแม่แตง  จังหวัด เชียงใหม่  และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิน่หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

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

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ........... 
ค าเตือน  ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก ำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
พร้อมทั้งหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกไม่
ด ำเนินกำรจะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 

   ที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง 

    วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ............... 
 
  ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริง        

ต่อ นำยโรจน์ศักดิ์  อุดมเดช  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง 

ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ถำม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
   (๑) ...............................................................................  
   (๒) ...............................................................................  
   (๓) ..............................................................................  
   (๔) .............................................................................. 
   (๕) ..............................................................................  
   (๖) .............................................................................. 
   (๗) .............................................................................. 
 

   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 ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
สันป่ำยำง  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่
หรือไม ่
   ตอบ ใช่ 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



- ๒ - 
 
  หำกข้ำพเจ้ำฯ แจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในบันทึกกำรให้ถ้อยค ำนี้หรือใช้หลักฐำนอันเป็นเท็จข้ำพเจ้ำ          
ทรำบดีว่ำจะถูกด ำเนินคดีฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗                
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
  ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย จึงลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
 (ลงชื่อ) ................................................................. (ผูใ้หถ้้อยค ำ) 

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

              (ลงชื่อ) ................................................................ (ผู้ตรวจสอบ) 
                                                                (...............................................................) 
 
     (ลงชื่อ) ................................................................ (ผู้เขียน/จด/อ่ำน) 
                                                               (.................................................................) 
 

  ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง 
 รับใบสมัคร และออกใบรับล ำดับที ่..................... 
 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ ................................................. 
 
  (ลงชื่อ) ........................................................................ 
                                   (นำยโรจน์ศักดิ์  อุดมเดช) 
        ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง 
  วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



 
 

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  สมาชิกสภาท้องถิ่น .................... 
  ผู้บริหารท้องถิ่น ........................ 

วันที่ ......... เดือน .................................... พ.ศ. .............. 
 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ....................................................... 
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน.....................................................................................เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง  ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันป่ำยำง  ในวันที่ ….…... เดือน .................................... พ.ศ. ............... เป็นผู้ไม่ได้
เสียภำษเีงินได้บุคคลธรรมดำ ปี พ.ศ. .................... เนื่องจำก  
  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร เพียงอย่ำงเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 
 

  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร และ/หรือ มีเงินได้ประเภท
อ่ืนนอกจำกมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร เพียงอย่ำงเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ 
บำท ต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจำกมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 
 

  มีเงินได้ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๒ แห่งประมวล
รัษฎำกร  

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

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง....................................................................  
 

 

 

 

หมำยเหตุ 
- มำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไม่ว่ำจะเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยเลี้ยง โบนัส 
เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินค่ำเช่ำบ้ำน เงินที่ค ำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยู่บ้ำนที่นำยจ้ำงให้อยู่โดยไม่เสียค่ำเช่ำเงินที่
นำยจ้ำงจ่ำยช ำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีหน้ำที่ต้องช ำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดำที่ได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน 

- มำตรำ ๔๒ แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้พึงประเมินท่ีไดร้บักำรยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๒ 


