
 

 

      -ตัวอยางการกรอกขอมูล- 
 
 
 
 
 
 

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                  สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
      เขตเลือกตั้งที.่...... อำเภอเมืองลำพูน 
                         จังหวัดลำพูน 
 -------------------------- 
ใบรับสมัครลำดับที่      (สำหรับเจาหนาที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
 (๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นาย หมึก สีดำ 
 (๒) สัญชาติ  ไทย  อายุ 99 ป 
 (๓) เลขประจำตัวประชาชน  9-9999-99-999-99-9 
 (๔) เกิดวันที่ 99 เดือน เมษายน พ.ศ. 9999 
 (๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่) หรือบานเลขที่ 9999 หมูที่  99 
  ตรอก    -    ซอย    -    ถนน    - 
  ตำบล เหมืองจี้  อำเภอ  เมืองลำพูน 
  จังหวัด ลำพูน                รหัสไปรษณีย  51000 
 (๖) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที ่9999 หมูที่  99  ตรอก   -   ซอย   -   ถนน ในเมือง 
  ตำบล  เหมืองจี้  อำเภอ  เมืองลำพูน  จังหวัด ลำพูน 
  รหัสไปรษณีย 51000  โทรศัพท  9-99-999-9999  โทรสาร 9-999-99999 
 (๗) สถานที่ติดตอ 99999 หมูที่  99    ตรอก   -   ซอย  -    ถนน ในเมือง 
  ตำบล  เหมืองจี้    อำเภอ เมืองลำพูน  จังหวัด  ลำพูน          รหัสไปรษณีย  51000 
  โทรศพัท  9-99999-9999 โทรสาร  9-9999-9999 
 (๘) บิดาชื่อ       นายตาล  สีดำ สัญชาติ  ไทย 
 (๙) มารดาชื่อ     นางเงิน  สีดำ สัญชาติ  ไทย 
 (๑๐) คูสมรสชื่อ นางเขียว  สีดำ สัญชาติ  ไทย 
 (๑๑) ม ีช ื ่ออย ู  ในทะเบียนบานในเขตองค กรปกครองส วนท องถิ ่นที ่สม ัครร ับเล ือกตั ้งในว ันสม ัคร 
รับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั ้ง ตั้งแตวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน 
พ.ศ.  ๒๕30 
 (๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น) คือ 
 

                    

ส.ถ. ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

   (ใบตอ) 
                    - ๒ - 

  (๑๒.๑) วุฒิการศกึษา 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  สถานศกึษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.  ๒๕27 
   - เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย            -         สถานศึกษา            - 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.            - 
   - ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา  รัฐศาสตร  สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ๒๕31 
   - เทียบเทาปริญญาตรี             -      สถานศกึษา            - 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.           - 
   - ระดับปริญญาโท            -            สาขา        -      สถานศึกษา             - 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.           - 
   - ระดับปริญญาเอก             -           สาขา        -       สถานศกึษา           - 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ.           - 
  (๑๒.๒) เคยดำรงตำแหนง  (ระบุสมาชิกสภาตำบล/สมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถ่ิน/สมาชิกรัฐสภา)  
   ครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ. 2563 

(๑๓) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง  ธุรกิจสวนตัว 

   ขาพเจาขอสมัครรับเลือกตั้ง             สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้         เขตเลือกตั้งที ่_____ (ถามี)     
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน                และขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร    
ร ับเลือกตั ้งสมาชิกสภาทองถิ ่นหรือผู บริหารทองถ ิ ่นและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ                  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                        (ลงชื่อ)      หมึก  สีดำ      ผูสมัคร 

(   นายหมึก  สีดำ   ) 
ยื่น  ณ  วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕64 

 
คำเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวา ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการ
เลือกตั้ง พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด หากไมดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 

 
 
 

บันทึกการใหถอยคำของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
      ที่  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

วันที่      เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
 
 

ข าพเจ า999999999นายหมึก  ส ีดำ99999999ขอใหถ อยคำด วยความสัตยจริง 
ตอ นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตำแหนง ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ดังตอไปนี้ 

1. ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
   ตอบ ขาพเจาไดนำหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครรับเลือกตั้ง      (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    ( ๓) สำเนาทะเบียนฉบับเจาบาน   (๔) ใบรับรองแพทย 
(๕) รูปถาย จำนวน  ***  รูป ฯลฯ 

2. ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 
  ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั ้งเปนจริงทุก
ประการ 

 ๓. ถาม ทานเปนผูไมอยูระหวางการถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

 ๔. ถาม ทานเปนผู ไมอยู ระหวางการถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

๕. ถาม ทานมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้และไมมี
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของใชหรือไม 
  ตอบ ใช 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ  สำหรับรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง (๕)                      
                   ใหเปนไปตามจำนวนที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกำหนด 
 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 

                - ๒ - 
 
 หากขาพเจาฯ แจงขอความอันเปนเท็จในบันทึกการใหถอยคำนี้หรือใชหลักฐานอันเปนเท็จ
ขาพเจาทราบดีวาจะถูกดำเนินคดีฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทัง้ปรับ 

      ขอความขางตนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและใชยืนยันในชั้นศาลไดดวย   

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
 (ลงชื่อ)     หมึก  สีดำ    (ผูใหถอยคำ) 
                                                                 (   นายหมึก  สีดำ   ) 
 
 
 (ลงชื่อ)     ชาติ  รักชาติ    (ผูตรวจสอบ) 
                                                                 (  นายชาติ  รักชาติ  ) 
 
 
 (ลงชื่อ)     นวลนาง  บางบอ    (ผูเขียน/จด/อาน) 
                                                                 (  นางสาวนวลนาง  บางบอ  ) 
 
 
คำสั่งผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลเหมืองจ้ี 
 รับใบสมัคร และออกใบรับลำดับที่............   
 ไมรับใบสมัคร เพราะ ............................................ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................                 
                        (นางสาวสายสมร  ศิริษะ) 

                  ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
                  วันที่.......เดือน......................................พ.ศ. ................   

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 


