
 

 

                                                                         

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

               เขตเลือกต้ังท่ี ............. อําเภอยี่งอ 

                             จังหวัดนราธิวาส 

  _______________ 

   ใบรับสมัครลําดับที่ ....................  

(๑)  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ........................................................... 

(๒)  สัญชาติ ........................ อายุ ................. ป 

(๓)  เลขประจําตัวประชาชน 

(๔)  เกิดวันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. .................... 

(๕)  สถานที่เกิด ...............................หรือบานเลขที่ ................ หมูที่ ......  

      ตรอก ......................... ซอย ............................. ถนน .................... 

      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................... 

      จังหวัด ........................................ รหสัไปรษณีย ............................ 

(๖)  ที่อยูปจจบุันบานเลขที่ ..................... หมูที่ ........... ตรอก .............  

      ซอย ................. ถนน ................... ตําบล/แขวง ............................  

      อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................. 

      รหัสไปรษณีย ................................... โทรศัพท ............................... โทรสาร .................................. 

(๗)  สถานที่ติดตอ .............................. หมูที่ ............. ตรอก ......................... ซอย ......................... ถนน ............................ 

      ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย .................. 

      โทรศัพท ............................... โทรสาร ..................................  

(๘)  บิดาช่ือ ......................................................................................... สญัชาติ ......................... 

(๙)  มารดาช่ือ ..................................................................................... สญัชาติ ......................... 

(๑๐) คูสมรสช่ือ ................................................................................... สญัชาติ ......................... 

(๑๑)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สมัครรับเลือกต้ังในวันสมัครรับเลือกต้ัง เปนเวลาติดตอกัน     

        ไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแตวันที่................... เดือน .................................................. พ.ศ. ................. 

(๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 

       (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) คือ  

  

  

 
 
 
 
 
 

รูปถายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ถ. ๔/๑ 



(ใบตอ)  

- ๒ - 

 

 (๑๒.๑)   วุฒิการศึกษา 

            -    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...................................... สถานศึกษา ..................................... 

     สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเทามธัยมศึกษาตอนปลาย..................................สถานศึกษา .............................. 

    สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ............................................ 

            -    ระดับปริญญาตรี........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ................................... 

     สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ............................................. 

-    เทียบเทาปริญญาตรี...................สาขา ...................... สถานศึกษา .............................. 

    สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ............................................   

-    ระดับปรญิญาโท........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ................................... 

    สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ............................................. 

-    ระดับปรญิญาเอก........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ................................... 

    สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. .............................................   

 (๑๒.๒)   เคยดํารงตําแหนง  ...............................................................................................................................  

             ครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. .............. 

(๑๓)  อาชีพสุดทายกอนสมัครรบัเลือกต้ัง ........................................................................................................... 
 ขาพเจาขอสมัครรับเลือกต้ัง .......................................................................................... เขตเลือกต้ังที่ ................. 
อําเภอย่ีงอ  จังหวัดนราธิวาส  และขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(ลงช่ือ) ........................................................... ผูสมัคร 

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

ย่ืน ณ วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. .............. 

 

คําเตือน  ตามมาตรา ๖๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กําหนดวา ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกต้ังผูสมัครตองย่ืนบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกต้ัง พรอมทั้งหลักฐาน                
ที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด หากไมดําเนินการจะมีความผิด      
ตามมาตรา ๑๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

    ที่ ............................................................... 

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

 

  ขาพเจา ........................................................................................................ ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ        
นาย.................................  ตําแหนง ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ  ดังตอไปน้ี 

  ๑.  ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง 

  ตอบ  ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ดังน้ี 

(๑) .................................................................... (๒) .................................................................. (๓) .......................................................  

(๔) .................................................................... (๕) .................................................................. (6) ....................................................... 
(7) .................................................................... (8) .................................................................. ฯลฯ 

 

  ๒.  ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังหรือไม 

   ตอบ  ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังเปนจริงทุกประการ 

 

  ๓.  ถาม ทานเปนผูไมอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

 

  ๔. ถาม ทานเปนผูไมอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

 

  ๕.  ถาม ทานมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรบัเลอืกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะและไม
มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของใชหรือไม 

   ตอบ ใช 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

- ๒ - 

 

  หากขาพเจาฯ แจงขอความอันเปนเท็จในบันทึกการใหถอยคําน้ีหรือใชหลักฐานอันเปนเท็จขาพเจาทราบดีวา     
จะถูกดําเนินคดีฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  ตองระวางโทษจําคุก    
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ขอความขางตนน้ีไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและใชยืนยันในช้ันศาลไดดวย  จึงลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน 

 

 (ลงช่ือ) ............................................................... (ผูใหถอยคํา) 

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

 

                  (ลงช่ือ) ............................................................... (ผูตรวจสอบ) 

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

 

      (ลงช่ือ) ............................................................... (ผูเขียน/จด/อาน) 

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

 
  คําสั่งผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 

 รับใบสมัคร และออกใบรับลําดับที่ ..................... 

 ไมรับใบสมัคร เพราะ ................................................. 

 

   (ลงช่ือ) .................................................................. 

                                     (นางอาอีเสาะ  มือเสาะ) 

          ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคการบรหิารสวนตําบลลุโบะบายะ 

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

ส.ถ. ๔/๑ 


