


 

 
แบบย่ืนลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม 

ประชุมสามัญประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล/เขต..................................... 
 

๑. ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................นามสกุล......................................................  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
๒. เกิดวันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ..............................................อายุ......................ปี  
๓. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... .................... 
 ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............. .........รหสัไปรษณีย์................ 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................ 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail...................................................................... 
๔. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล... ............................................................ 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................... .......................... 
๕. การศึกษา 
 (..........) ก าลังศึกษา................................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ .......... 
 (.........) จบการศึกษา ระดับ........................................................................................... ....................... 
๖. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................... ................. 
๗. ประเภทความพิการ (ถ้ามี) ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ 
 ( ๑ ) ความพิการทางการเห็น   ( ๕ ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( ๒ ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ( ๖ ) ความพิการทางการเรียนรู้ 
 ( ๓ ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ( ๗ ) ความพิการทางออทิสติก 
 ( ๔ ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
๘. ขอยื่นลงทะเบียนเพ่ือแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล/เขต

..................................... 
๙. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่ามีข้อความ

ที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล/     
เขต.............................. รวมทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 

 

 
      ลงชื่อ........................................................................ 

         (................................................................) 
      วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............   

 
 
 

หมายเหตุ :  แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ  ท่ีทางราชการออกให้ 



  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ประกาศ อบต./เทศบาล/อ าเภอ/เขต/จังหวัด/กทม................................. 
เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล/อ าเภอ/เขต/จังหวัด/กทม....................... 

 

…………………………………………………………… 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 33 วรรค 3 3 ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก เมื่อคณะบริหารด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปี    
ให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภาเด็กและเยาวชนจับสลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี นั้น  

อบต./เทศบาล/อ าเภอ/เขต/จังหวัด........................... ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการด าเนินการให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจับสลากออกอ่ึงหนึ่ง และได้ด าเนินการคัดเลือก
คณะบริหารฯ เข้ามาใหม่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ........เดือน................พ.ศ. ........ และขอประกาศรายชื่อคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน............................ ชุดใหม่ ดังนี้ 

1. รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน.................มีวาระการด ารงต าแหน่งเหลือหนึ่งปี โดยจะหมด
วาระละในวันที่............เดือน........... พ.ศ. .... มีรายชื่อดังนี้ 

1.1 ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชน.......... 
1.2 ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
1.3 ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
1.4 ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
. 
. 

1.11 ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 

2. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน.............. วาระการด ารงต าแหน่งสองปี (จับสลากออกกึ่งหนึ่ง และ
คัดเลือกเข้ามาใหม่) โดยจะหมดวาระละในวันที่............เดือน........... พ.ศ. .... มีรายชื่อดังนี้ 

2.1 ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
2.2 ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
2.3 ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
. 
. 
2.10 ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 
 

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

                               นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต/ผู้ว่าราชการจังหวัด........ 
 



 

 

 
 
 
 

 
ประกาศ อบต./เทศบาล/ส านักงานเขต........................... 

เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล/เขต...................... 
เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ...../25.... 

 

………………………………………………….................. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 38 ก าหนดให้สภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 37 ก าหนดให้การประชุมของสภาเด็กและเยาวชนต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้การประชุมของสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมานคงของมนุษย์ก าหนด และระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 ข้อ 9       
ในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และสภาเด็กและเยาวชนเขต ให้สมาชิก
ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมการประชุม โดยมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน
มีการลงทะเบียนอย่างน้อยเจ็ดวัน และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ท าการลงทะเบียน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีการประชุม โดย อบต./เทศบาล/ส านักงานเขต...........................ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล/เทศบาล/เขต.................................................. ก าหนดจัดประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ 
....../25.. ในวันที่........เดือน................พ.ศ. ........  นั้น  

ในการนี้ อบต./เทศบาล/ส านักงานเขต...........................ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล/เขต..................................................  ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาล/เขต............ มาลงทะเบียนเพ่ือแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี ครั้งที่ ..../25.. 
ในวันที่.......เดือน.........พ.ศ........ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ...............................หากสมาชิกไม่มา
ลงทะเบียนแสดงตนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ  

 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ..................  
 
 
 
 

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

                                         นายก อบต./นายกเทศมนตรี/ผู้อ านวยการเขต.........



 

 

 
 






















































