
    

                          

    ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                             ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                      นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
   เขตเลือกตั้งที่....-....อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          _______________ 
 
 
ใบรับสมัครล ำดับที่ ..............(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรอกภำยหลังกำรออกใบสมัคร)  

(๑)  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .............................................................. 

(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ .................ปี 

(๓) เลขประจ ำตัวประชำชน  

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

(๕)  สถำนที่เกิด..(ระบุสถำนที่).หรือบ้ำนเลขที่ ..........................หมู่ที่ ...............  

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

      ต ำบล....................................... อ ำเภอ................................................... 

      จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ ........................................ 

(๖)  ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่ ..................... หมู่ที่ .............. ตรอก................................ ซอย ............................ ถนน ............................ 

      ต ำบล..................................... อ ำเภอ...................................... จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ ................................  

      โทรศัพท์ ..................................... โทรสำร ............................................ 

(๗)  สถำนที่ติดต่อ ......................................... หมู่ที่ ............ ตรอก ........................ ซอย ........................... ถนน ................................... 

      ต ำบล.................................... อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

      โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................  

(๘)  บิดำชื่อ .................................................................................................. สัญชำติ ................................. 

(๙)  มำรดำชื่อ .............................................................................................. สัญชำติ ................................. 

(๑๐) คู่สมรสชื่อ ............................................................................................ สัญชำติ ................................ 

(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 

       หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  .............. เดือน ........................................ พ.ศ. ................... 

(๑๒) คุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      (คุณสมบัติอ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) คือ 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 
รูปถ่ำยหรือรูปภำพ 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 

ผ.ถ. ๔/๑ 



 

(ใบต่อ) 

- ๒ - 

 (๑๒.๑) วุฒิกำรศึกษำ 

            -    ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................................สถำนศึกษำ .............................................................. 

     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................. 

-    เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย..............................................สถำนศึกษำ .............................................................    
                  ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ.............................................. 

            -    ระดับปริญญำตรี................................................................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 .................................................................................................................. 
         ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน   เขตเลือกตั้งที่........-..........อ ำเภอช้ำงกลำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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

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

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ........................................ พ.ศ................ 

ค าเตือน  ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดว่ำภำยในเก้ำสิบวันนับ 

จำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง พร้อมท้ังหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อ ำนวยกำร 

กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกไม่ด ำเนินกำร จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ผ.ถ. ๔/๑ 



 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
 

                         ที่ เทศบาลต าบลสวนขัน 
                                  วันที่ ..........เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
    ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ 

 นายโชคชัย  จันทร์แจ่มศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสวนขัน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) ......................................................................................................................................... 
(๒) ......................................................................................................................................... 
(๓) ......................................................................................................................................... 
(๔) ......................................................................................................................................... 
(๕) ......................................................................................................................................... 
(๖) ......................................................................................................................................... 

  ๒.  ถำม  ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

   ตอบ  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร 

  ๓.  ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

  ๔. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

 หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

  ๕.  ถำม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลสวนขัน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ 

 ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยว่ำ 

 ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 

   ตอบ ใช่ 

 

 
 *** หมายเหตุ   ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (5)  
      ให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 
 
 

 

 

ผ.ถ. ๔/๑ 



- ๒ - 

 

      หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ                                    
  ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
  มาตรา  137  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

              ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย 
  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

        (ลงชื่อ) ...................................................... (ผู้ให้ถ้อยค ำ) 

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

 

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

                                                                                  (นำยโชคชัย  จันทร์แจ่มศรี) 

 

              (ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้เขียน/จด/อ่ำน) 

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

 
  ค าสั่ง  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลสวนขัน 

 รับใบสมัคร และออกใบรับล ำดับที่ ..................... 

 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ ................................................. 

 

               (ลงชื่อ) .................................................................. 
                                                   (นายโชคชัย   จันทร์แจ่มศรี) 
                         ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสวนขัน 
                                            วันที่ ............เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผ.ถ. ๔/๑ 



 

                          

    ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                              ใบสมัครรับเลือกตั้ง 
                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนขัน 
  เขตเลือกตั้งที่...................อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          _______________ 
 
 
ใบรับสมัครล ำดับที่ ..............(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรอกภำยหลังกำรออกใบสมัคร)  

(๑)  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .............................................................. 

(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ .................ปี 

(๓) เลขประจ ำตัวประชำชน  

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

(๕)  สถำนที่เกิด..(ระบุสถำนที่).หรือบ้ำนเลขที่ ..........................หมู่ที่ ...............  

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

      ต ำบล.......................................... อ ำเภอ................................................. 

      จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ ........................................ 

(๖)  ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขท่ี ........................ หมู่ที่ ................ ตรอก .......................... ซอย .............................. ถนน ............................ 

      ต ำบล................................. อ ำเภอ...................................... จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ................................  

      โทรศัพท์ ..................................... โทรสำร ............................................ 

(๗)  สถำนที่ติดต่อ ......................................... หมู่ที่ ............ ตรอก ........................ ซอย ........................... ถนน ................................ 

      ต ำบล............................................ อ ำเภอ........................................ จังหวัด .................................. รหสัไปรษณีย์ ........................ 

      โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................  

(๘)  บิดำชื่อ .................................................................................................. สัญชำติ ................................. 

(๙)  มำรดำชื่อ .............................................................................................. สัญชำติ ................................. 

(๑๐) คู่สมรสชื่อ ............................................................................................ สัญชำติ ................................ 

(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 

       หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 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..........................................................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 .................................................................................................................. 
         ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนขัน  เขตเลือกตั้งที่.........................อ ำเภอช้ำงกลำง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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

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

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ........................................ พ.ศ................ 

ค าเตือน  ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดว่ำภำยในเก้ำสิบวันนับ 

จำกวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง พร้อมท้ังหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงต่อผู้อ ำนวยกำร 

กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกไม่ด ำเนินกำร จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนขัน 

 
                         ที่ เทศบาลต าบลสวนขัน 
                                  วันที่ ..........เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
    ข้าพเจ้า ............................................................................................................................ ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ 

 นายโชคชัย   จันทร์แจ่มศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสวนขัน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) ......................................................................................................................................... 
(๒) ......................................................................................................................................... 
(๓) ......................................................................................................................................... 
(๔) ......................................................................................................................................... 
(๕) ......................................................................................................................................... 
(๖) ......................................................................................................................................... 

  ๒.  ถำม  ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

   ตอบ  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร 

  ๓.  ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

  ๔. ถำม ท่ำนเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

 หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตอบ ใช่ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

  ๕.  ถำม ท่ำนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสวนขัน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ 

 ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยว่ำ 

 ด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 

   ตอบ ใช่ 

 
 *** หมายเหตุ   ส าหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (5)  
      ให้เป็นไปตามจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด 
 
 

 

 

ส.ถ. ๔/๑ 



 

 

- ๒ - 

 

      หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า  
          ทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
          ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
              ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือชื่อ 
  ไว้เป็นหลักฐาน 

 

        (ลงชื่อ) ...................................................... (ผู้ให้ถ้อยค ำ) 

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

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

                                                                                (นำยโชคชัย  จันทร์แจ่มศรี) 

 

              (ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้เขียน/จด/อ่ำน) 

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

 
  ค าสั่ง  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลสวนขัน 

 รับใบสมัคร และออกใบรับล ำดับที่ ..................... 

 ไม่รับใบสมัคร เพรำะ ................................................. 

 

               (ลงชื่อ) .................................................................. 
                                                   (นายโชคชัย   จันทร์แจ่มศรี) 
                         ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสวนขัน 
                                            วันที่ ............เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 

 
 

ส.ถ. ๔/๑ 


