แบบ สพม. ๓
หนังสือยินยอม
เข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
...............................
ที่ .................................................
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..........
๑. ข้ าพเจ้ า ชื่อ ................................................. นามสกุล ....................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ......................................................................................................
เกิดวันที่ ............ เดือน ...................................... พ.ศ. ................. อายุ ............... ปี เพศ ….............
สัญชาติ ................ ศาสนา ................ อาชีพปั จจุบัน .......................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ................. หมู่ ท่ี .......... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง .............................. อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ................................
โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร ...................................... มือถือ ....................................
รหัสไปรษณีย์
E-mail ...........................................................................
ได้ รับการเสนอชื่อจกองค์กรภาคประชาสังคม ชื่อ ...............................................................................
ให้ เข้ ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
๒. การศึกษา
๒.๑ .............................................................................................................................
๒.๒ .............................................................................................................................
๒.๓ .............................................................................................................................
๓. ความสัมพันธ์กบั องค์กร
( ) เป็ นสมาชิกขององค์กรภาคประชาสังคม ชื่อ ................................................................
ตั้งแต่ ..................................................... จนถึง ......................................................
( ) เคยดาเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ชื่อ ...................................................
ตั้งแต่ ..................................................... จนถึง .....................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

๒
๔. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า
(ก) ไม่เป็ นกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
(ข) มีสญ
ั ชาติไทย
(ค) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ห้ าปี บริบูรณ์ในวันที่ได้ รับการสรรหา
(ง) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(จ) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ
(ฉ) ไม่เป็ นผู้ต้องคาพิพากษาให้ จาคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือเป็ นผู้ท่เี คยต้ อง
ค าพิ พ ากษาให้ จ าคุ ก โดยได้ พ้ นโทษมายั ง ไม่ ถึ ง ห้ า ปี ในวั น ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหา เว้ น แต่
ในความผิดอันได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ช) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(ซ) ไม่เป็ นสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่น
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห ารของพรรคการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมือง ข้ าราชการการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(ฌ) ไม่ เ ป็ นกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น กรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรศฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ญ) ต้ อ งเป็ นผู้ ซ่ึ ง เป็ นที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ของประชาชน มี ค วามรอบรู้ และมี ป ระสบการณ์
ในกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต
๕. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ องค์กร ................................................................................................
เสนอชื่อเข้ ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นเป็ นจริงทุกประการ และหากข้ าพเจ้ าได้ รับการสรรหาเป็ นสมาชิก
สภาพั ฒนาการเมื อ งแล้ ว ข้ า พเจ้ า ยิน ดี เป็ นสมาชิ กสภาพั ฒ นาการเมื อ งและจะทาหน้ า ที่เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติและส่วนรวมเพื่อการพัฒนาการเมืองให้ เจริญก้ าวหน้ าสืบไป*

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ให้ ความยินยอม
(...................................................)

*การให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จเป็ นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

