
ที ่ชม ๖๒๙๐๑/ว 22                                  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 
                    ถนนฝำง – ท่ำตอน ชม ๕๐๒๘๐ 

          24  มกรำคม  2563 

เรื่อง  กำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลแม่อำย  

เรียน  ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำประกำศฯ       จ ำนวน   ๑  ชุด 

                   เนื่องด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้ เทศบำลต ำบลแม่อำย 
ด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหำเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลแม่อำย ระหว่ำงวันที่ 
3 – 7 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย  

  เทศบำลต ำบลแม่อำย จึงขอควำมร่วมมือท่ำนประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ำรับ
กำรสรรหำตำมก ำหนดกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 

(นำยพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ) 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่อำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนธุรกำร 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
โทรศัพท์. ๐  ๕๓๔๕  ๙๐๐๐  
โทรสำร.  ๐  ๕๓45  9255 
จดหมำยอิเลคทรอนิคส์ : maeai459@gmail.com 

mailto:maeai459@gmail.com


                 
 

    
ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลแม่อาย 
-------------------------------- 

 
 ด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ ก ำหนดให้ภำยหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสน อให้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ให้แล้วเสร็จก่อนประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง  

 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลแม่อำย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่แต่งตั้ง 
   คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลแม่อำย  จ ำนวน  3  คน  

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ๒.๑ รับสมัครระหว่ำงวันที่ 3–7 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  
 ๒.๒  สถำนที่รับสมัคร ส ำนักปลัดเทศบำล  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย  
 ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสำมำรถขอรับใบสมัครได้ที่ ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลแม่อำย 
 ๔. การยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตำมแบบพิมพ์ที่ก ำหนดด้วยตนเองต่อปลัดเทศบำล
ต ำบลแม่อำย  พร้อมเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  ใบสมัคร 
 ๔.๒  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๒ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป 
 ๔.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 ๔.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีภูมิล ำเนำ 
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่ำไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
และติดยำเสพติดให้โทษ  
 ๔.๖ ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุด (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำปริญญำบัตร หรือ
ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนใดที่แสดงว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
 
 
 

/๕. คุณสมบัติ….. 
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 ๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
  ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในเขตอ ำเภอแม่อำย  
จังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล ำเนำในเขตอ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 
  (๒) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 

  (๓) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสำมสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
 (๔) มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 ๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ติดยำเสพติดให้โทษ 

 (๒) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๓) อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริต
ต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 
 (๗) เคยต้องค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง 
 (๘) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ไม่ว่ำจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องค ำพิพำกษำ
มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (๙) เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ผู้สนใจขอทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย หมำยเลขโทรศัพท์ 
053 459 000  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  27  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

               (นำยสมหมำย   คงตำล)  
       ปลัดเทศบำลต ำบลแม่อำย 

  
 
 



                    
 

 
 

 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลแม่อาย 

อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------------- 

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

(๑)  ข้ำพเจ้ำ ...................................................................................... อำยุ ............ ปี  สัญชำต ิ.................. 
 เลขประจ ำตัวประชำชน ........................................................................... ............................................. 
 (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) ........................................................... .........   
     ............................................................................................. ...................................................... 
 
 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 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 ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผย หรือส ำเนำใบ
สมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ อยู่
ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใดก็
ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ในกำรสรรหำเป็นกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร ของทำงรำชกำร 

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

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

    
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ 


