
 
 
 

 

                                                                         

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
                  เขตเลือกตั้งท่ี............  อําเภอนครไทย 
                            จังหวัด พิษณุโลก 

  _______________ 

   ใบรับสมัครลําดับท่ี ......... (สําหรับเจาหนาที่กรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 

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

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

(๓)  เลขประจําตัวประชาชน      

(๔)  เกิดวันท่ี .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 

(๕)  สถานท่ีเกิด ……………………..หรือบานเลขท่ี .......... หมูท่ี .............  

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

      ตาํบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ................................ 

      จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ................................... 

(๖)  ท่ีอยูปจจุบัน(ตามทะเบียนบาน)บานเลขท่ี ............. หมูท่ี ........ ตรอก ............. ซอย ............. ถนน ............................ 

      ตาํบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................... 

      รหสัไปรษณีย ................................... โทรศัพท ..................................... โทรสาร .................................. 

(๗)  สถานท่ีติดตอ ................. หมูท่ี ......... ตรอก .................... ซอย ...................... ถนน ............................ 

      ตาํบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... รหสัไปรษณีย ................ 

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

(๘)  บิดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ ......................... 

(๙)  มารดาชื่อ .................................................................. สัญชาติ ......................... 

(๑๐) คูสมรสชื่อ ................................................................ สัญชาติ ......................... 

(๑๑)   มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครรับเลือกต้ังในวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี  ........... เดือน ...................................... พ.ศ. ........................ 

(๑๒)  คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน              
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) คือ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ถ. ๔/๑ 



(ใบตอ) 

- ๒ - 

 (๑๒.๑)   วุฒิการศึกษา 

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

     สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย..................................สถานศึกษา .............................. 

    สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ............................................ 

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

     สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ............................................. 

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

    สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ............................................   

-    ระดับปริญญาโท........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ................................... 

    สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ............................................. 

-    ระดับปริญญาเอก........................ สาขา ..................... สถานศึกษา ................................... 

    สําเร็จการศึกษาเม่ือป พ.ศ. .............................................   

 (๑๒.๒)   เคยดํารงตําแหนง  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ. ................... 

(๑๓)  อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง .............................................................................. 
 ขาพเจาขอสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เขตเลือกตั้งท่ี ………..            
อําเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก และขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

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

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

ยื่น ณ วันท่ี...........เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

คําเตือน  ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กําหนดวา ภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง พรอมท้ัง
หลักฐานท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หากไมดําเนินการ         
จะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส.ถ.  ๔/๑ 



 

  

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

    วันท่ี.............เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

  ขาพเจา ........................................................................................................ ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง       
ตอ นางฉันทนา  ผิวฟก  ตําแหนง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ ดังตอไปนี้ 

  ๑.  ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

  ตอบ  ขาพเจาไดนําหลักฐานท่ีขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

     (๑) ............................................................................................................................................ 

     (๒) ............................................................................................................................................ 

     (๓) ............................................................................................................................................ 

     (๔) ............................................................................................................................................ 

     (๕) ............................................................................................................................................ 

     (6) ............................................................................................................................................ 

     (7) ............................................................................................................................................ 

     (8) ............................................................................................................................................ 

     (9) ............................................................................................................................................ 

     (10) ............................................................................................................................................ 

  ๒.  ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

   ตอบ  ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเปนจริงทุกประการ 

  ๓.  ถาม ทานเปนผูไมอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

  ๔. ถาม ทานเปนผูไมอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตอบ ใช ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 

 

 

/5. ถาม........... 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

- ๒ – 

  ๕.  ถาม ทานมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์
และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของใชหรือไม 

   ตอบ ใช 

  หากขาพเจาฯ แจงขอความอันเปนเท็จในบันทึกการใหถอยคํานี้หรือใชหลักฐานอันเปนเท็จขาพเจา          
ทราบดีวาจะถูกดําเนินคดีฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗                
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ขอความขางตนนี้ไดอานใหขาพเจาฟงแลว ขอรับรองวาถูกตองและใชยืนยันในชั้นศาลไดดวย จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

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

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

 

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

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

 

     (ลงชื่อ) ......................................................... (ผูเขียน/จด/อาน) 

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

 
  คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ ์

 รับใบสมัคร และออกใบรับลําดับท่ี ..................... 

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

 

 

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

                                     (นางฉันทนา  ผิวฟก) 

            ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

                 วันท่ี............... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ. ๔/๑ 



 
หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์    

       นายกองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์    

                                          วันท่ี ............ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือยืนยันวาขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ............................................................. 

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................................เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน 
                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์    
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
สํ าหรั บการ เลื อก ตั้ งสมาชิ กสภาทอง ถ่ินหรื อผู บ ริ หารทอง ถ่ิน  องคการบริ หารส วนตํ าบลบ อโพธิ์                        
ในวันท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปนผูไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป พ.ศ. 
.............................................................................................................................เนื่องจาก  
     1. กรณีมีเงินไดพึงประเมิน 
                กรณีไมไดสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร เพียงอยางเดียวไมเกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 
 

                กรณีไมไดสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดประเภท
อ่ืนนอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตอป 
 

                 กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร เพียงอยางเดียวไมเกิน     
๒๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 
 

                 กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดประเภท
อ่ืนนอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 
    2. กรณีมีเงินไดแตไดรับการยกเวน 
 

                 มีเงินไดท่ีไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๒ แหงประมวล
รัษฎากร  
     3. กรณีไมมีเงินไดพึงประเมิน 
         ไมมีเงินไดพึงประเมินท่ีจะตองเสียภาษี 

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

             (.........................................................) 
          ผูสมัครรับเลือกตั้ง.................................................................. 

หมายเหตุ 
- มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบ้ียเลี้ยง โบนัส  
เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานท่ีนายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา                
เงินท่ีนายจางจายชําระหน้ีใด ๆ ซึ่งลูกจางมีหนาท่ีตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ บรรดาท่ีไดเน่ืองจากการจางแรงงาน 

- มาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดพึงประเมินท่ีไดรบัการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ 



 

 

 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 

__________________ 

 ใบรับลําดับท่ี ........................ 

  ไดรับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .............................................................................  

ซ่ึงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ เขตเลือกตั้งท่ี.........  อําเภอนครไทย       

จังหวัด พิษณุโลก พรอมท้ังคาธรรมเนียมการสมัครจํานวน 1,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .................... 

เลขท่ี ......................... ลงวันท่ี........... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 รูปถายจํานวน 6  รูป รวมท้ังหลักฐาน

ประกอบการยื่นใบสมัครแลว เม่ือวันท่ี................. เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ..........................น. 

 

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

                                   (นางฉันทนา ผิวฟก) 

                                            ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ 
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