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หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ

ตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร (หรือขนาด
ประมาณ 3.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว) จํานวนตามที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  18 ใบ  
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   60 ใบ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
4. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า) พร้อมลงชื่อรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
5. ใบรับรองแพทย์ (ใช้ฉบับจริง) 
6. สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (กรณีสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบล)    
พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 (ตามแบบแนบท้ายใบสมัคร) 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสําเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ท่ีสํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ (สรรพากร
อําเภอ) ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะต้องมีผู้รับรองการคัดสําเนาเป็นข้าราชการ
สํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   2,500 บาท 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   1,000 บาท 
การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ

สมัครมีโทษตามมาตรา 120 ท่ีบัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี 



คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และมาตรา 
50 ประกอบพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ทวิ และ 58/1 ได้กําหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ดังนี้ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี นับถึงวัน

เลือกต้ัง สําหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปี นับถึง
วันเลือกต้ัง 

3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนตําบลท่ีสมัครรับเลือกต้ังในวันสมัครรับเลือกต้ัง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

4. สําหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกรัฐสภา 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือ

นักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ และ (4) วิกลจริต หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ 

5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ สมัครรับ
เลือกต้ัง 

6. ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
7. เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ 

หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

10. เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอก
เงิน 

11. เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 



13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
16. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
17. เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมี

คําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

18. ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้
พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 

19. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

20. อยู่ในระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอน สิทธิเลือกต้ัง
จนถึงวันเลือกต้ัง 

22. เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

23. เคยพ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน 
ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่
พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิ
ตําแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
จนถึงวันเลือกต้ัง 

26. ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 





เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร  
ตามตามข้อ ข้อ 77..77  ของประกาศรับสมคัรของประกาศรับสมคัร  

((หลักฐานแสดงหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา))  
 
- สําเนาแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 
พร้อมสาํเนาใบเสร็จรบัเงินตามตวัอย่าง 

- เป็นเอกสารของปภีาษี 2561 , 2562 และ 
2563 

- ถ้าไมม่ีรายได้ หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
ยื่นภาษ ีให้ยื่นแบบ ส.ถ. 4/2  
หรือ ผ.ถ. 4/2 แทน 



 
ใบสมัครรับเลอืกตั้งใบสมัครรับเลอืกตั้ง  

สมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  
เขตเลือกตั้งที ่  20   อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
_______________ 

ใบรับสมัครลําดับที ่        (สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
(๑) ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                              . 
                                                                                 . 
(๒) สัญชาต ิ                          อาย ุ             ปี 
(๓) เลขประจําตัวประชาชน � ���� ����� �� � 
(๔) เกิดวันที่           เดือน                            พ.ศ.               . 
(๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่)                                                 . 
     หรือบ้านเลขที ่                           หมู่ที ่             . 
     ตรอก              ซอย              ถนน                              . 
     ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                          . 
     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย ์                    . 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน)                                                . 
     หรือบ้านเลขที ่                           หมู่ที ่             . 
     ตรอก              ซอย              ถนน                              . 
     ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                          . 
     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย ์              .โทรศัพท ์                         โทรสาร                      . 
(๗) สถานที่ติดต่อ                           บ้านเลขที ่            หมู่ที ่             ตรอก            ซอย                          .. 
     ถนน                                             ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                                  . 
     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย์                         . 
     โทรศัพท ์                                            โทรสาร                               . 
(๘)  บิดาช่ือ                                                                        สัญชาติ                                . 
(๙)  มารดาชื่อ                                                                        สญัชาติ                                . 
(๑๐) คู่สมรสชื่อ                                                                        สัญชาต ิ                               . 
(๑๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเวลา 
       ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที ่       เดือน                            พ.ศ.             . 
(๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (คุณสมบติัอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  คือ 
 

(ลงชื่อ)                                              ผู้สมัคร 
(                                              ) 

ย่ืน ณ วนัที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 

สส..ถถ. . 44//11  
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ไทย 30 
1  5 0 9  9  9  9 9 9 9  9 9  9

   1  มิถุนายน        2524

99                            20
-                  -  -

-

แม่วนิ                       แม่วาง
เชียงใหม่                             50360

1                            20
-                  -  -

แม่วนิ                       แม่วาง
เชียงใหม่                             50360              088-8888888                   - 

-                              1              20                -                 - 
-                                            แม่วิน                            แม่วาง 

เชียงใหม่                                              50360      
088-8888888                                 - 

นายสุภาพ  รักความดี          ไทย 
นางแจ่มใส  รกัความดี          ไทย 
นายซื่อสัตย์  เที่ยงธรรม          ไทย 

30         มิถนุายน                   2555   

นางจรรยาบรรณ  เท่ียงธรรม 
จรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
(ใบต่อ) 
- ๒ - 

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

 -  เทียบเท่ามัธยมศกึษาตอนปลาย                                       สถานศกึษา                               . 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                       . 

              -  ระดับปริญญาตรี                                สาขา                     สถานศกึษา                             . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                       . 

-   เทียบเท่าปริญญาตรี                            สาขา                     สถานศกึษา                             . 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                         . 
-   ระดับปริญญาโท                                สาขา                     สถานศึกษา                             . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                          . 
-   ระดับปริญญาเอก                                สาขา                     สถานศึกษา                            . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                          . 

  (๑๒.๒)   เคยดํารงตําแหน่ง                                                                                                          . 
                     คร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.                            . 

(๑๓)  อาชีพสุดท้ายกอ่นสมคัรรับเลือกตั้ง                                                                                               . 

 ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เขตเลือกตั้งที่   20   อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่  และข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

 
 

(ลงชื่อ)                                              ผูส้มัคร 
(                                              ) 

ย่ืน ณ วันที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 
 
 

คําเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดว่า 
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หากไม่ดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 
๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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นางจรรยาบรรณ  เท่ียงธรรม 
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ               วิทยาลยัการเกษตรสันป่าตอง 
   2546 

เกษตรกรรม (ทํานาข้าว) 



 
 

บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
     ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

    วันท่ี           เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 
 
  ข้าพเจ้า                                                                                  ขอให้ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงต่อ  
นายสงกรานต์   ศรีจันทร์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้นําหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(๓) ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ 
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง

ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 18 รูป 
(5) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี  หรือหนังสือ ยืนยัน

การไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ. 4/2) จํานวน 1 ชุด 
(6)                                                                                                                . 
(7)                                                                                                                . 

  ๒.  ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
   ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 
  ๓.  ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลา่ว 
  ๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
  ๕.  ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 
   ตอบ ใช่ 
 

(ลงชื่อ)                                        (ผู้ใหถ้้อยคาํ) 
                                (                                        ) 
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นางจรรยาบรรณ  เท่ียงธรรม 
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
- ๒ - 

 
  หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคํานี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า   
ทราบดีว่าจะถูกดําเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗       
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                        (ผู้ใหถ้้อยคํา) 

                            (                                        ) 
 

(ลงชื่อ)                                        (ผู้ตรวจสอบ) 
                            (                                        ) 

 
     (ลงชื่อ)                                        (ผู้เขียน/จด/อ่าน) 

                            (                                        ) 
 

  คําสั่งผู้อํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

 รับใบสมคัร และออกใบรับลําดับที ่                    . 
 ไม่รับใบสมคัร เพราะ                                                                                    . 

 
   (ลงชื่อ)                                                  . 
                                   (นายสงกรานต ์  ศรีจันทร์) 
         ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

           วันท่ี          เดือน   ตลุาคม    พ.ศ.   2564  . 
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นางจรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม 
จรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
หนังสือยืนยนัการไมไ่ด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

สําหรับผูส้มัครรับเลือกตั้งนายกท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลแมว่นิ 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่วนิ 

 
วันที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564 

 
เรียน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือยืนยันว่าข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                                . 
                                                    หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                .     
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน  ในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            
ปี พ.ศ. 2561 - 2563  เนื่องจาก  
  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐บาท
ต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวล
รัษฎากร  

 
                    (ลงชือ่)                                                 . 
                            (                                                ) 

                   ผูส้มัครรับเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตําบลแม่วิน 
 
หมายเหตุ 
- มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึงเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีคํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสีย
ค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างจ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน 

- มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
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จรรยาบรรณ  เทีย่งธรรม 
1 5099 99 999 99 9 

นางจรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม 
จรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
ใบสมัครรับเลอืกตั้งใบสมัครรับเลอืกตั้ง  

นายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  
เขตเลือกตั้งท่ี   1   อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 
_______________ 

ใบรับสมัครลําดับที ่        (สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกภายหลังการออกใบรับสมัคร) 
(๑) ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                              . 
                                                                                 . 
(๒) สัญชาต ิ                          อาย ุ             ปี 
(๓) เลขประจําตัวประชาชน � ���� ����� �� � 
(๔) เกิดวันที่           เดือน                            พ.ศ.               . 
(๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานที่)                                                 . 
     หรือบ้านเลขที ่                           หมู่ที ่             . 
     ตรอก              ซอย              ถนน                              . 
     ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                          . 
     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย ์                    . 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน)                                                . 
     หรือบ้านเลขที ่                           หมู่ที ่             . 
     ตรอก              ซอย              ถนน                              . 
     ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                          . 
     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย ์              .โทรศัพท ์                         โทรสาร                      . 
(๗) สถานที่ติดต่อ                           บ้านเลขที ่            หมู่ที ่             ตรอก            ซอย                          .. 
     ถนน                                             ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                                  . 
     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย์                         . 
     โทรศัพท ์                                            โทรสาร                               . 
(๘)  บิดาช่ือ                                                                        สัญชาติ                                . 
(๙)  มารดาชื่อ                                                                        สญัชาติ                                . 
(๑๐) คู่สมรสชื่อ                                                                        สัญชาต ิ                               . 
(๑๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเวลา 
       ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที ่       เดือน                            พ.ศ.             . 
(๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       (คุณสมบติัอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  คือ 
 

(ลงชื่อ)                                              ผู้สมัคร 
(                                              ) 

ย่ืน ณ วนัที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 
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สุจริต  เที่ยงธรรม 

ไทย 45 
3  5 0 9  9  9  9 9 9 9  9 9  9

   1  มกราคม        2519

1                            20
-                  -  -

-

แม่วนิ                       แม่วาง
เชียงใหม่                             50360

1                            20
-                  -  -

แม่วนิ                       แม่วาง
เชียงใหม่                             50360               089-9999999                   - 

-                              1              20                -                 - 
-                                             แม่วิน                           แม่วาง 

เชียงใหม่                                              50360      
089-9999999                                 - 

นายซื่อสัตย์  เท่ียงธรรม          ไทย 
นางจริยธรรม  เท่ียงธรรม          ไทย 
นางจรรยาบรรณ  เที่ยงธรรม          ไทย 

31         ตุลาคม                     2549   

นายสุจริต  เทีย่งธรรม 
สุจริต  เท่ียงธรรม 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
(ใบต่อ) 
- ๒ - 

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

 -  เทียบเท่ามัธยมศกึษาตอนปลาย                                       สถานศกึษา                               . 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                       . 

              -  ระดับปริญญาตรี                                สาขา                     สถานศกึษา                             . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                       . 

-   เทียบเท่าปริญญาตรี                            สาขา                     สถานศกึษา                             . 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                         . 
-   ระดับปริญญาโท                                สาขา                     สถานศึกษา                             . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                          . 
-   ระดับปริญญาเอก                                สาขา                     สถานศึกษา                            . 
    สําเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                                          . 

  (๑๒.๒)   เคยดํารงตําแหน่ง                                                                                                          . 
                     คร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.                            . 

(๑๓)  อาชีพสุดท้ายกอ่นสมคัรรับเลือกตั้ง                                                                                               . 
 ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เขตเลือกตั้งที่  1   อําเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่  และข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(ลงชื่อ)                                              ผูส้มัคร 
(                                              ) 

ย่ืน ณ วันที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 
 
 

คําเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดว่า 
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หากไม่ดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 
๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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นายสุจริต  เท่ียงธรรม 
สุจริต  เที่ยงธรรม 

พุทธศาสตรบัณฑิต         การเมืองการปกครอง               ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย    
   2555 

พนักงานบริษัทเอกชน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
2551 - 2555 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครตัวอย่างการกรอกใบสมัคร  



 
 

บันทึกการให้ถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
     ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

    วันท่ี           เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564  . 
 
  ข้าพเจ้า                                                                                  ขอให้ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงต่อ  
นายสงกรานต์   ศรีจันทร์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ  ข้าพเจ้าได้นําหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(๓) ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ 
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง

ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 60 รูป 
(5)  หลักฐานการศึกษา สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

หลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภาพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

(6) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี  หรือหนงัสือยืนยันการ
ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ. 4/2) จํานวน 1 ชุด 

(7)                                                                                                                . 
(8)                                                                                                                . 

  ๒.  ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
   ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 
  ๓.  ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกลา่ว 
  ๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
  ๕.  ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ 
   ตอบ ใช่ 
 

(ลงชื่อ)                                        (ผู้ใหถ้้อยคาํ) 
                                (                                        ) 
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- ๒ - 
 
  หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคํานี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า   
ทราบดีว่าจะถูกดําเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗       
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                        (ผู้ใหถ้้อยคํา) 

                            (                                        ) 
 

(ลงชื่อ)                                        (ผู้ตรวจสอบ) 
                            (                                        ) 

 
     (ลงชื่อ)                                        (ผู้เขียน/จด/อ่าน) 

                            (                                        ) 
 

  คําสั่งผู้อํานวยการการเลือกตัง้ประจําองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่วิน 

 รับใบสมคัร และออกใบรับลําดับที ่                    . 
 ไม่รับใบสมคัร เพราะ                                                                                    . 

 
   (ลงชื่อ)                                                  . 
                                   (นายสงกรานต ์  ศรีจันทร์) 
         ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

           วันท่ี          เดือน   ตลุาคม    พ.ศ.   2564  . 
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หนังสือยืนยนัการไมไ่ด้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

สําหรับผูส้มัครรับเลือกตั้งนายกท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลแมว่นิ 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่วนิ 

 
วันที่          เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2564 

 
เรียน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือยืนยันว่าข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)                                                . 
                                                    หมายเลขประจําตัวประชาชน                                                .     
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน สําหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร      
ส่วนตําบลแม่วิน  ในวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            
ปี พ.ศ. 2561 - 2563  เนื่องจาก  
  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐บาท
ต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
 

  มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวล
รัษฎากร  

 
                    (ลงชือ่)                                                 . 
                            (                                                ) 

                   ผูส้มัครรับเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตําบลแม่วิน 
 
หมายเหตุ 
- มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึงเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีคํานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสีย
ค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างจ่ายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชําระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีได้
เนื่องจากการจ้างแรงงาน 

- มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
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เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร  
ตามตามข้อ ข้อ 77  ของประกาศรบัสมคัรของประกาศรบัสมคัร  

((หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา))  
 
- สําเนาแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 
พร้อมสาํเนาใบเสร็จรบัเงินตามตวัอย่าง 

- เป็นเอกสารของปภีาษี 2561 , 2562 และ 
2563 

- ถ้าไมม่ีรายได้ หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
ยื่นภาษ ีใช้ยืน่แบบ ส.ถ. 4/2  
หรือ ผ.ถ. 4/2 แทน 
















