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            ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
   เขตเลือกตั้งที่.....................อำเภออรัญประเทศ 
                  จังหวัดสระแก้ว 
          -------------------------------------- 
 

ใบรับสมัครลำดับที่............(สำหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกภายหลังการออกใบสมัคร) 
(1)  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................... 
(2) สัญชาติ....................................อายุ............................ปี 
(3) เลขประจำตัวประชาชน       
(4) เกิดวันที่...............เดือน......................พ.ศ............................... 
(5) สถานที่เกิด..............................หรือบ้านเลขท่ี.................หมูท่ี่................. 

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

(6) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่..............หมู่ที่............. ตรอก..................ซอย.................................ถนน........................ 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................... ........................... 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์........................................โทรสาร......................... ............... 

(7) สถานที่ติดต่อ..........................หมู่ที่................ตรอก.........................ซอย..................... .......ถนน............................ 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................... ........................... 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์........................................โทรสาร........................................  

(8) บิดาชื่อ......................................................................สัญชาต.ิ....................................... ....... 
(9) มารดาชื่อ..................................................................สัญชาต.ิ..............................................  
(10) คู่สมรสชื่อ.............................................................สัญชาติ.............................................. . 
(11) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองคก์รปกครองส่วนถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่............เดือน.................. ..
พ.ศ...................... 

(12) คุณสมบัติตามมาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  พ.ศ.2562 (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  คือ 
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(12.1)  วุฒิการศึกษา 
  -    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย................................................สถานศึกษา........................................  

           สำเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ....................................................... 
- เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย..........................................สถานศึกษา........................................ 

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

- ระดับปริญญาโท..................................สาขา.......................สถานศึกษา........................................  
       สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ....................................................... 

- ระดับปริญญาเอก................................สาขา.......................สถานศึกษา........................................  
       สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ....................................................... 

(12.2) เคยดำรงตำแหน่ง .............................................................................................................. ..................
ครั้งสุดท้ายเมื่อปี  พ.ศ...................................... 

(13)  อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง............................................................................................ ........... 
  ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่...... 

อำเภอ/  อรัญประเทศ  จังหวัด  สระแก้ว   และข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 
     (....................................................) 
         ยื่น ณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำเตือน  ตามมาตรา  62  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2562  กำหนดว่า  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง  
พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  หากไม่
ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

 
ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

วันที่..............เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
  ข้าพเจ้า............................................................... ...........................ขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงต่อ  
นายวิชัย  มณีจันทร์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  ดังต่อไปนี้ 

1.  ถาม  ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
 ตอบ  ข้าพเจ้าได้นำหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(1.)  ใบสมัครรับเลือกตั้ง   (2.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (3.)  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(4.)  ใบรับรองแพทย ์      (5.)  รูปถ่าย  จำนวน  .......................รูป   ฯลฯ 
 

  2.  ถาม   ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
       ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 
 

  3. ถาม  ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2561 
      ตอบ  ใช่  ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจำกักสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
 
  4.  ถาม  ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
 
  5.  ถาม  ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทบัพริก  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 
  ตอบ  ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***  หมายเหตุ สำหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือรูปถ่ายของตนเอง (5)  
  ให้เป็นไปตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด 
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  หากข้าพเจ้าฯ  แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคำนี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า
ทราบดีว่าจะถูกดำเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137  ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 
 

  ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว  ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย 
 

  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)    (ผู้ให้ถ้อยคำ) 
          (...............................................) 
 
    (ลงชื่อ)    (ผู้ตรวจสอบ) 
                (นายวชิัย  มณีจันทร์) 
 

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

 รับใบสมัคร และออกใบรับลำดับที่................................ 
  ไม่รับใบสมัคร  เพราะ................................................... 

 
 

 
 

(นายวิชัย  มณีจันทร์) 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

วันที่...........เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

       สมาชิกสภาท้องถิ่น  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก) 
       ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก) 
 
เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว/ยศ.......................................................................  
หมายเลขประจำตัวประชาชน............................. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก      
ในวันที่............เดือน..................พ.ศ...................เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ.............. ....เนื่องจาก 
    กรณไีม่ได้สมรส  มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  เพียงอย่างเดียวไม่เกิน  
120,000  บาท  ต่อปี  
    กรณีไม่ได้สมรส  มีเงินได้ตามมาตรา  40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  และ/หรือ  มีเงินได้
ประเภทอ่ืนนอกจากมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  ไม่เกิน 60,000  บาท  ต่อปี 
    กรณีสมรส  มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  เพียงอย่างเดียวไม่เกิน  
220,000  บาท  ต่อปี 
    กรณีสมรส  มีเงินได้ตามมาตร  40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  และ/หรือ  มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  ไม่เกิน 120,000  บาท  ต่อปี 
    มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42  แห่งประมวล
รัษฎากร 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
 -  มาตรา  40 (1)  แห่งประมวลรัษฎากร  หมายถึง  เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่วา่จะเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง   
เบี้ยเลีย้ง  โบนัสเบีย้หวัด  บำเหนจ็  บำนาญ  เงินค่าเช่าบ้าน  เงินท่ีคำนวณได้จากมลูค่าของการได้อยูบ่้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไมเ่สียค่า
เช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ  ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ  และเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ใดๆ  บรรดาที่ได้เนื่องจากการจา้ง
แรงงาน 
 -  มาตรา  42  แห่งประมวลรัษฎากร  หมายถึง  เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ 
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ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 
............................................. 

 
 ใบรับลำดับท่ี...................................... 
 
  ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................ ......................................ซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง
เป็น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  เขตเลือกตั้งที่.............................อำเภอ       อรัญประเทศ    
จังหวัด   สระแก้ว    พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร  จำนวน 1,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...................
เลขที่.............ลงวันท่ี...........เดือน..................พ.ศ................รูปถ่ายจำนวน............รูป  รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่น
ใบสมัครแล้ว  เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................เวลา................... ..........น. 

 
 
 
 

(นายวิชัย  มณีจันทร์) 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***  หมายเหตุ  สำหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองให้เป็นไป 
           ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด 
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