
           

           

          

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

------------------------------------ 

 ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ ก าหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย    
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งทีแ่ต่งตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จ านวน   3   คน  

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่  3 – 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
 ๒.๒ สถานที่รับสมัคร  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่  
 3.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม (งานเลือกตั้ง) โทรศัพท ์034-702129 
 3.2 ดาวน์โหลดได้ที่ www.kwaeom.go.th เมนู “ประชาสัมพันธ์  -->  การเลือกตั้งท้องถิ่น   
--> ประกาศ กกต.อบต.”  
 ๔. การยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแควอ้อม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ใบสมัคร 
 ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิล าเนา 
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ      
และติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๔.๖ ส าเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนา
หลักฐานอ่ืนใดที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 

เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

--------------------------------- 

 

 ใบสมัครเลขที่ ........................................  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)  

(๑) ข้ำพเจ้ำ .............................................................................. อำยุ ............ ปี  สัญชำติ .................. 
 เลขประจ ำตวัประชำชน ....................................................................................................... 
(๒)  เกิดวันที่ ..................... เดือน ............................................... พ.ศ ...................................... 
(๓)  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี .................. ตรอก/ซอย ..................................................... 
 ถนน ................................... หมู่ที่ ...........ต ำบล/แขวง .................................................. 
 อ ำเภอ/เขต ................................................จังหวัด .............................................................. 
(๔)  สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขท่ี ............................ตรอก/ซอย ......................................................... 
 ถนน .........................................  หมู่ที่ ........... ต ำบล/แขวง ................................................. 
 อ ำเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ............................................โทรศัพท์ .................................................................. 
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดำ) ..............................................................................สัญชำติ ................................... 
(๖) ชื่อ-สกุล (มำรดำ) ..........................................................................สัญชำติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

 สำขำ .................................................................................. .........................................                                                                                           
(๘)  อำชีพปัจจุบัน .......................................................................................................................... 
 ก. หำกรับรำชกำร หรือเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ (ระบุต ำแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ระบุต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย) ..................................................................   
 .............................................................. ................................................................................ 
 

 

 

 

 

ติดรูปถ่ำย 

ขนำด ๒ นิ้ว 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 



 

 

(ด้ำนหลัง) 
 

(๙)  สถำนที่ท ำงำน ........................................................................................... .................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท ์........................................................................................................................... 

 (๑๐) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ส ำคัญ (โดยสังเขป)      

  ................................................................................. .................................................................... 
 ................................................................................. ..................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
(๑๑) ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเลือกตั้งที่ส ำคัญ (โดยสังเขป) 

  ................................................................................. .................................................................... 
 ................................................................................. ..................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ ๓๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๓๓ ของระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้
แนบประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน ................... แผ่น มำพร้อมนี้  

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผย หรือส ำเนำ   
ใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ 
อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล หรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใด
ก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ในกำรสรรหำ      
เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอม       
ทั้งกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

    ยื่น ณ วันที ่............ เดือน ............................. พ.ศ. .................... 

 

                   ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร 

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 


