
การรับสมัครอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

 อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)  คือ  บุคคลที่มีความสนใจ  มีความสมัครใจ  มีความเสียสละและ

อุทิศตนในการทํางานดานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของ

ตนเอง  ใชช่ือยอวา  “อถล.”   

 คุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเปน  อถล.  คือ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไมตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ 

3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลนาขาวเสีย 

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเขารวมดําเนินกิจกรรมดานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

รวมถึงการปกปองและรักษาสิ่งแวดลอม 

 การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

ผูที่ประสงคจะสมัครอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)  ติดตอขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัคร  ได

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย   หรือสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท  075 – 573158   

 

 



คําขอมีบัตรประจําตัว 

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถส.) 

ที่ ............/............... 

      

         เขียนที่ ................................................................... 

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

 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ. ...........................................   สกุล.............................................. 

เลขประจําตัวประชาชน      
เกิดวันที่..........  เดือน.......................  พ.ศ. ...............   อายุ .......... ป   สัญชาติ..................  หมูโลหิต ................. 

มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่.........  หมูที่..........   ตรอก/ซอย..................................  ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง...........................................   อําเภอ/เขต........................................  จังหวัด......................................... 

ที่อยูปจจุบัน  ตามที่อยูทะเบียนบาน    บานเลขที่..........  หมูที่ ........  ตรอก/ซอย...............  ถนน .................. 

ตําบล/แขวง.........................  อําเภอ/เขต..............................  จังหวัด........................  รหัสไปรษณีย ..................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................  มือถือ............................  E-mail…………………… ID LINE …….…………… 

มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก  ย่ืนตอนายกเทศมนตรี /นายกองคการบริหารสวน

ตําบล ............................................................................................................................................................ 

  กรณี       1. ขอมีบัตรครั้งแรก 

      2. ขอมีบัตรใหม  เน่ืองจาก       บัตรหมดอายุ  บัตรหายหรือชํารุด 

      3. ขอเปลี่ยนบัตร  เน่ืองจาก    เปลี่ยนช่ือตัวหรือสกุล     อ่ืนๆ ระบุ.......... 

   ทั้งน้ี  ไดแนบรูปถายขนาด 1 น้ิว  สองใบพรอมกับคําข อน้ีแลว  พรอมหลักฐานอ่ืนๆ  

ประกอบดวย ................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงลายมือช่ือ) ................................................... ผูทําคําขอ 

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

 

 



ใบสมัคร 

อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 

ที่ ........../........... 

     เขียนที่ ................................................................ 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ด.ช./ด.ญ. ช่ือ...........................................  สกุล ............................................. 

เลขประจําตัวประชาชน      
เกิดวันที่ .............  เดือน ....................... พ.ศ. .............  อายุ ........... ป  สัญชาติ ...............  หมูโลหิต ................... 

จบการศึกษาระดับ .........................................................  กําลังศึกษาช้ัน ................................................................. 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน ................................................................................................................................ 

อาชีพหลัก  : 

 เกษตรกร   รับจาง   ธุรกิจ/คาขาย   พนักงานบริษัทเอกชน   ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 

มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่ .............  หมูที่.........  ตรอก/ซอย..............  ถนน.................  ตําบล/แขวง ................... 

อําเภอ/เขต.........................  จังหวัด................................... 

ที่อยูปจจุบัน  ตามที่อยูทะเบียนบาน    บานเลขที่.............  หมูที่ .............  ตรอก/ซอย...............  ถนน ............... 

ตําบล/แขวง.........................  อําเภอ/เขต..............................  จังหวัด........................  รหัสไปรษณีย .......................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................  มือถือ............................  E-mail…………………………… ID LINE ………………… 

ประวัติการทํางานดานอาสาสมัคร (เลือกขอมูลไดหลายขอ) 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) 

 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) 

 อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)  อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 

 อาสาสมัครเกษตร   อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................    ไมมี 

 มีความประสงคสมัครเปน  อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก  และขอสัญญาวาจะประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ให

เหมาะสมและสอดคลองตามเจตนารมณของอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกตลอดไป 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงลายมือช่ือ) ................................................... ผูทําคําขอ 

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

  



คํายินยอมของผูปกครอง 

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว  ช่ือ .........................................................  สกุล...................................................... 

อายุ...........ป   มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที.่.................  หมูที่............  ตรอก/ซอย.....................  ถนน........................ 

ตําบล/แขวง...........................................  อําเภอ/เขต..........................................  จังหวัด.............................................. 

เปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของ  ด.ช./ด.ญ. ช่ือ.....................................   สกุล................................................ 

ยินยอมให ด.ช./ด.ญ. .......................................  สกุล.....................................  เขารวมเปนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 

 จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

   (ลงลายมือช่ือ) ...............................................  ผูปกครอง 

           (       ) 

หมายเหตุ  : ผูสมัครที่อายุตํ่ากวา  18  ปบริบูรณ  จะตองมีผูปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครดวย 

 

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

 

 

สําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สงคืนผูสมัคร) 

 ขาพเจาเจาหนาที่ผูรับสมัครขององคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย 

 ไดรับใบสมัครอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกของ  ช่ือ .....................................  สกุล.................................ไวแลว 

เมื่อวันที่..............  เดือน...............................  พ.ศ. ...................... 

  เอกสารครบถวน 

  เอกสารไมครบ (ระบุ) ........................ 

       

      ลงช่ือ ............................................... เจาหนาที่รับสมัคร 

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

      ตําแหนง ...................................................... 

 

 

 


