
 

 

                                                                         

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ 
               อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

  _______________ 

ใบรับสมัครลำดับที่ .............. (สำหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
 

(๑)  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .............................................................. 
(๒)  สัญชาติ ........................ อายุ ................. ปี 
(๓)  เลขประจำตัวประชาชน  
(๔)  เกิดวันที่ ............... เดือน ...................................... พ.ศ. .................. 
(๕)  สถานที่เกิด ........................................................................................ 

หรือบ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ ..... ตรอก ............. ซอย ........................  
ถนน ................................... ตำบล/แขวง ........................................ 
อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ..................................... 
รหสัไปรษณีย์ .................................. 

(๖)  ที่อยู่ปจัจบุันตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ ...........  
ตรอก ................ ซอย ............................ ถนน ................................ 
ตำบล/แขวง ..................................... อำเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ................................... 

      รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร .................................. 
(๗)  สถานที่ติดต่อ ................. หมูท่ี่ ......... ตรอก .................... ซอย .............................. ถนน ................................... 
      ตำบล/แขวง ................................ อำเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... รหสัไปรษณีย์ ................ 
      โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร .................................. 
(๘)  บิดาช่ือ ...................................................................... สญัชาติ ......................... 
(๙)  มารดาช่ือ .................................................................. สญัชาติ ......................... 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ............................................................... สญัชาติ ......................... 
(๑๑)   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมคัรรบัเลอืกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ................ เดือน ....................................................... พ.ศ. .......................... 
(๑๒)  คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน              พ.ศ. 
๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) คือ  
 
 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ผ.ถ. ๔/๑ 

(ระบุสถานที)่ 



 
(ใบต่อ) 
- ๒ - 

 
 (๑๒.๑)   วุฒิการศึกษา 
            -    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย............................................ สถานศึกษา ..................................................... 
     สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย.......................................สถานศึกษา ...................................................... 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

            -    ระดับปริญญาตรี.................................... สาขา ............................ สถานศึกษา ........................................ 
     สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเท่าปริญญาตรี.............................. สาขา ............................ สถานศึกษา ........................................ 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................   
-    ระดับปรญิญาโท.................................... สาขา ............................ สถานศึกษา ........................................ 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 
-    ระดับปรญิญาเอก.................................. สาขา ............................ สถานศึกษา ........................................ 
    สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .............................................   

 (๑๒.๒)   เคยดำรงตำแหน่ง ................................................................................................................................................ 
             ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ................................... 
(๑๓)  อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรบัเลือกตัง้ ................................................................................................................................ 
 

 ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

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

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
 
 
 
คำเตือน  ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด
ว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ผ.ถ. ๔/๑ 

(ระบุสมาชิกสภาตำบล/สมาชิกสภาท้องถ่ิน/ผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกรัฐสภา) 



 
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครรบัเลอืกตั้ง 

ชื่อผู้สมคัร .................................................................................. กลุ่ม/ทีม/อิสระ ........................................................ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

วันที่.............เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ 
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกต้ัง กรอกและรับรองความถูกต้องของใบสมัคร และเอกสารหลักฐานทั้งหมด ส าหรับเจ้าหน้าที่(กรอก) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกต้ัง 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

มี ไม่มี 
จ านวน
แผ่น 

มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑ ใบสมัครรับเลือกต้ัง ผ.ถ.๔/๑       
๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน       
๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน       
๔ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)       
๕ หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษี หรือ หนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษี  

๕.๑ หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกัน  
๓ ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัคร (พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๒, ๒๕๖๑) 

      

 ๕.๒ หนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี 
(ส.ถ./ผ.ถ.๔/๒) 

      

๖ หลักฐำนอื่นที่ผู้สมัครน ำมำแสดงว่ำตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน และกฎหมำยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก ำหนด เช่น 

      

 ๖.๑ หลักฐำนกำรศึกษำที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอน
ปลำย หรือเทียบเท่ำ 

      

 ๖.๒ หลักฐำนที่แสดงว่ำเคยเป็นสมำชิกสภำต ำบล สมำชิกสภำท้องถ่ิน ผู้บริหำร
ท้องถ่ิน หรือสมำชิกรัฐสภำ 

      

 ๖.๓ ส ำเนำค ำพิพำกษำศำล กรณีเคยต้องค ำพิพำกษำศำล (ถ้ำมี)       
 ๖.๔ ส ำเนำค ำสั่งทำงปกครอง กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออกจำกรำชกำร 

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ (ถ้ำมี) 
      

 ๖.๕ หลักฐำนกำรปลดจำกกำรเป็นบุคคลล้มละลำย (ถ้ำมี)       
 ๖.๖ หลักฐำนกำรได้นิรโทษกรรม กำรล้ำงมลทิน หรือกำรอภัยโทษ (ถ้ำมี)       
 ๖.๗ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)       

๗ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท       
๘ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซม. ตำมจ ำนวนที่อ ำนวยกำร

กำรเลือกต้ังประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม ก ำหนด จ ำนวน ๗๖ รูป 
      

๙ เอกสำรอื่น ๆ       
 ๙.๑        
 ๙.๒        

 
 

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

ผู้สมัครรับเลือกต้ังนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มมุ 
อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 
ลงชื่อ................................ 

(นำงแสงเทียน เศรษฐวิทยำ) 
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง

ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระสี่มุม 

 
 

หมายเหตุ ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง มี / ไม่มี ลงชื่อ......................................... เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
(................................................................) 
ต าแหน่ง.................................... 
 


