
 
 
 

 

                                                                         

                           ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

                   เขตเลือกตั้งที่ ................ อ าเภอนาคู 

                               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                             _______________ 

   ใบรับสมัครล ำดับที่ ............. (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร) 
(๑)  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ............................................................ 
(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี 
(๓)  เลขประจ ำตัวประชำชน      
(๔)  เกิดวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
(๕)  สถำนที่เกิด ............................หรือบ้ำนเลขท่ี .............. หมู่ที่ ..........  
      ตรอก ................... ซอย .................... ถนน ............................ 
      ต ำบล/แขวง .............................. อ ำเภอ/เขต .......................... 
      จังหวัด ............................... รหสัไปรษณีย์ .............................. 
(๖)  ที่อยู่ปัจจุบัน(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 .......................... รหัสไปรษณีย์ ................ 
      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 .............................................................. 

 ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู  เขตเลือกตั้ งที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
อ ำเภอ/เขต.................. จังหวัด ..................... และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร             
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคูและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก               
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                           (ลงชื่อ) ........................................................ ผูส้มัคร 
                                  (...........................................................) 
                           ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ............ 

 
ค าเตือน  ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก ำหนดว่ำ ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกไม่ด ำเนินกำร         
จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 
  

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
      ที่ ................................................. 
    วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
 
  ข้าพเจ้า ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตยยจจิ ง       
ตย่อ นายปิะด ษฐจ  ศิีปิะไหม ตย าแหน่ง ผู้อ านวยกาิกาิเลือกตยั้งปิะจ าเทศบาลตย าบลนาคู ดังตย่อไปนี้ 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาปิะกอบกาิสมัคิิับเลือกตยั้ง 
  ตยอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ิับิองแล้วปิะกอบกาิสมัคิิับเลือกตยั้ง ดังนี้ 
   (๑) ........................................................................................................................................................  
   (๒) ........................................................................................................................................................  
   (๓) ........................................................................................................................................................  
   (๔) ........................................................................................................................................................ 
   (๕) ........................................................................................................................................................  
 
  ๒.  ถาม ท่านยืนยันิับิองความถูกตย้องของหลักฐานกาิสมัคิิับเลือกตยั้งหิือไม่ 
   ตยอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันิับิองความถูกตย้องของหลักฐานกาิสมัคิิับเลือกตยั้งเป็นจิ งทุกปิะกาิ 
 
  ๓.  ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ิะหว่างกาิถูกจ ากัดส ทธ ตยามมาตยิา ๓๕ แห่งพิะิาชบัญญัตย ปิะกอบ
ิัฐธิิมนูญว่าด้วยกาิเลือกตยั้งสมาช กสภาผู้แทนิาษฎิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ตยอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ิะหว่างกาิถูกจ ากัดส ทธ ตยามกฎหมายดังกล่าว 
 
  ๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ิะหว่างกาิถูกจ ากัดส ทธ ตยามมาตยิา ๔๒ แห่งพิะิาชบัญญัตย กาิเลือกตยั้งสมาช ก
สภาท้องถ ่นหิือผู้บิ หาิท้องถ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ตยอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ิะหว่างกาิถูกจ ากัดส ทธ ตยามกฎหมายดังกล่าว 
 
  ๕.  ถาม ท่านมีคุณสมบัตย เป็นผู้มีส ทธ สมัคิิับเลือกตยั้งเป็นสมาช กสภาเทศบาลตย าบลนาคู และไม่มี
ลักษณะตย้องห้ามม ให้ใช้ส ทธ สมัคิิับเลือกตยั้งตยามพิะิาชบัญญัตย กาิเลือกตยั้งสมาช กสภาท้องถ ่นหิือผู้บิ หาิท้องถ ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยกาิจัดตยั้งองคจกิปกคิองส่วนท้องถ ่นที่เกี่ยวข้องใช่หิือไม่ 
   ตยอบ ใช่ 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



 
- ๒ - 

 
  หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกกาิให้ถ้อยค านี้หิือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า          
ทิาบดีว่าจะถูกด าเน นคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตยามปิะมวลกฎหมายอาญา มาตยิา ๑๓๗                
ตย้องิะวางโทษจ าคุกไม่เก นหกเดือน หิือปิับไม่เก นหนึ่งหมื่นบาท หิือทั้งจ าท้ังปิับ 
  ข้อความข้างตย้นนี้ ได้ อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอิับิองว่าถูกตย้องและใช้ ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย                      
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ) ............................................. (ผู้ให้ถ้อยค า) 

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

                   (ลงชื่อ) ............................................. (ผู้ตยิวจสอบ) 
                                                                       (...............................................) 
 
       (ลงชื่อ) ............................................. (ผู้เขียน/จด/อ่าน) 
                                                                       (...............................................) 
 

  ค าสั่งผู้อ านวยกาิกาิเลือกตยั้งปิะจ าเทศบาลตย าบลนาคู 
 ิับใบสมัคิ และออกใบิับล าดับที่ ..................... 
 ไม่ิับใบสมัคิ เพิาะ ................................................. 
 
  (ลงชื่อ) .................................................................. 
                                  (นายปิะด ษฐจ  ศิีปิะไหม) 
                  ผู้อ านวยกาิกาิเลือกตยั้งปิะจ าเทศบาลตย าบลนาคู 
          วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ชื่อผู้สมัคร....................................................... ........................... กลุ่ม/ทีม/อิสระ............................................................. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ ..................หมู่ที่ ................... บ้าน.....................................  

ต าบลนาคู  อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันที่............. เดือน............................... พ.ศ. ..................... 

 

 
ล าดับ 

ส าหรับผู้สมัคร (กรอก/รับรองความถูกต้อง) ส าหรับเจ้าหนา้ที่ (กรอก) 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

ตามที่กฎหมายก าหนด 
มี ไม่มี จ านวน

แผ่น 
มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑ ใบสมัคร (ส.ถ. ๔/๑)       
๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       
๓ ส าเนาทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้าน       
๔ ใบรับรองแพทย์ (ฉบบัจริง)       
๕ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน

สามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร หรือหนังสือยืนยัน   
การไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ. ๔/๒)  

      

๖ หลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เช่น 

      

 ๖.๑ หลักฐานจบการศึกษา (กรณีกฎหมายก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะ) 

      

 ๖.๒ ส าเนาค าพพิากษาศาล กรณีเคยต้องค าพิพากษาศาล (ถา้มี)       
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งทางปกครอง กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออกจาก

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(ถ้ามี) 

      

 ๖.๔ หลักฐานการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย (ถ้ามี)       
 ๖.๕ หลักฐานการได้นิรโทษกรรม การล้างมลทิน                 

หรือการอภัยโทษ (ถ้ามี) 
      

 ๖.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)       
๗ หลักฐานการช าระเงินคา่ธรรมเนียมการสมัคร       
๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูป

ถ่ายของตนเองให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 

      

๙ เอกสารอ่ืน ๆ       
 ๙.๑       
 ๙.๒       
  

         ลงชื่อ.............................................................      
               (.............................................................) 
                 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค ู
 

    
ลงชื่อ…………..……………… 
(......................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเทศบาลต าบลนาค ู

 

หมายเหตุ   ๑. ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง (มี/ไม่มี) 
     ๒. สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ในสาระส าคญัได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 




