
                 แบบ ๑ ผอ.กต.เขต   
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ..................................................... 

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

 ใบสมัครเลขที ่........................................  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)  

(๑) ข้ำพเจ้ำ .................................................................................... อำยุ ............ ปี  สัญชำติ .................. 
 เลขประจ ำตัวประชำชน ....................................................................................................................... 
(๒)  เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ............................................. 
(๓)  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที ่........... ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
(๔)  สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที ่........... ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์.................................................................. 
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดำ) ................................................................................... สัญชำติ ................................... 
(๖) ชื่อ-สกุล (มำรดำ) ........................................................................... .... สัญชำติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด ...................................................................................................................... .. 
 สำขำ .......................................................................................................... .......................................... 
(๘)  อำชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หำกรับรำชกำร หรือเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต ำแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ระบุต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย) ................................................................ .........   
 ................................................................................ .............................................................................. 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด ๒ นิ้ว 



                                                                                                     แบบ ๑ ผอ.กต.เขต   
                                                                                                                (ด้ำนหลัง) 
 
(๙)  สถำนที่ท ำงำน ........................................................................................................ ............................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท ์......................................................................................................... ..................................... 

 (๑๐) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ส ำคัญ (โดยสังเขป)      
  .......................................................................................... .................................................................... 

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

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

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรเลือกตั้ง เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
จ ำนวน ................... แผ่น มำพร้อมนี้  

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล     
ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใดก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำ
ข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในกำรสรรหำเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำม
ยินยอมท้ังกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

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

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

   
 



                                                                                                    แบบ ๒ ผอ.กต.เขต   
                               

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..........  

จังหวัด ....................................................... 
 

เขียนที ่........................................................... 

วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .................................................. ...........  

ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ 
 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ 

ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและ  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือไม่ 

ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ลงวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑          
ทุกประการ 

ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย         
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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

 (...........................................................) ผู้ให้ถ้อยค า 
 
 

.......................................................... 
   (...........................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน 

    



                 แบบ ๑ ผอ.กต.เขต   
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ..................................................... 

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

 ใบสมัครเลขที ่........................................  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)  

(๑) ข้ำพเจ้ำ .................................................................................... อำยุ ............ ปี  สัญชำติ .................. 
 เลขประจ ำตัวประชำชน ....................................................................................................................... 
(๒)  เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ............................................. 
(๓)  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที ่........... ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
(๔)  สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที ่........... ต ำบล/แขวง ............................................................ 
 อ ำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท ์.................................................................. 
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดำ) ................................................................................... สัญชำติ ................................... 
(๖) ชื่อ-สกุล (มำรดำ) ........................................................................... .... สัญชำติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด ...................................................................................................................... .. 
 สำขำ .......................................................................................................... .......................................... 
(๘)  อำชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หำกรับรำชกำร หรือเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต ำแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ระบุต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย) ................................................................ .........   
 ................................................................................ .............................................................................. 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด ๒ นิ้ว 



                                                                                                     แบบ ๑ ผอ.กต.เขต   
                                                                                                                (ด้ำนหลัง) 
 
(๙)  สถำนที่ท ำงำน ........................................................................................................ ............................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท ์......................................................................................................... ..................................... 

 (๑๐) ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ส ำคัญ (โดยสังเขป)      
  .......................................................................................... .................................................................... 

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

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

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรเลือกตั้ง เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งและ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
จ ำนวน ................... แผ่น มำพร้อมนี้  

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำน
ประกอบกำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร      
กำรเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำ อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแล     
ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใดก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำ
ข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในกำรสรรหำเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำม
ยินยอมท้ังกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

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

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

   
 



                                                                                                       แบบ ๔ กกต.เขต  
                               

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..........  

จังหวัด ....................................................... 
 

เขียนที ่........................................................... 

วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
 เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .................................................. ...........  
ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ 

 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ 
ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและ  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือไม่ 

ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า     
เขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ลงวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑          
ทุกประการ 

ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นของพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย         
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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

 (...........................................................) ผู้ให้ถ้อยค า 
 
 

.......................................................... 
   (...........................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
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