
 

 

 

 ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 

 เขตเลือกตั้งที่ ...........  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

 _______________ 

ใบรับสมัครล าดับที่..........(ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอกภายหลงัการออกใบรับสมัคร) 

(๑) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)            . 

(๒) สัญชาต ิ     อาย ุ  ป ี

(๓) เลขประจ าตัวประชาชน  

      
(๔) เกิดวันที่         เดอืน     พ.ศ.   

(๕) สถานที่เกดิ  หรอืบ้านเลขที ่      หมู่ที ่          . 

 ตรอก         ซอย         ถนน               . 

 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต             . 

 จังหวัด         รหสัไปรษณยี ์            . 

(๖) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที ่    หมู่ที ่            .. 

 ตรอก         ซอย         ถนน                                     

 ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต              จงัหวดั        รหสัไปรษณยี ์            . 

 โทรศัพท์              โทรสาร                       .      

(๗) สถานที่ตดิตอ่ บ้านเลขที ่  หมู่ที ่        ตรอก          ซอย  ถนน    

 ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต           จงัหวดั   รหัสไปรษณยี ์   

 โทรศัพท์        โทรสาร   โทรศัพท์มือถอื     

(๘) บิดาชื่อ     สัญชาต ิ   

(๙) มารดาชื่อ     สัญชาต ิ   

(๑๐) คูส่มรสชื่อ     สัญชาต ิ   

(๑๑) คุณวุฒิการศึกษา 

(๑๑.๑) ระดับประถมศึกษา ระดับ   สถานศึกษา      

ส าเร็จการศึกษาเมื่อป ี    

(๑๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา ระดับ   สถานศึกษา      

ส าเร็จการศึกษาเมื่อป ี    
 

       (ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 

(๑๑.๓) ระดับอดุมศึกษา... 

ส.ถ. ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

(ใบต่อ) 

-๒- 

(๑๑.๓) ระดับอุดมศึกษา 

 -   ระดับปรญิญาตร ี   สาขา   สถานศึกษา    

 ส าเร็จการศึกษาเมื่อป ี    

 -   ระดับปรญิญาโท   สาขา   สถานศึกษา    

 ส าเร็จการศึกษาเมื่อป ี    

 -   ระดับปรญิญาเอก   สาขา   สถานศึกษา    

 ส าเร็จการศึกษาเมื่อป ี    

(๑๒) อาชีพก่อนรับสมัครเลอืกตั้ง       

(๑๓) เคยด ารงต าแหน่ง (ถา้มี)     ครัง้สุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.    

(๑๔) คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ 

(๑๔.๑) มชืี่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่               .

เดือน            พ.ศ.         ถึงวันที ่       เดือน       พ.ศ.             หรอื 

(๑๔.๒) ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นเวลาติดต่อกันสามปีตั้งแต่ พ.ศ.   ถงึ พ.ศ.    

(๑๕) คุณสมบัติอื่นตามมาตรา ๔๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๕ ประกอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ถา้มี) คอื 

               

   

  ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัดกลุ่ม      (ถา้มี) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

       (ลงชื่อ)          ผู้สมัคร 

 (                                     ) 

 ยื่น ณ วันที ่        เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ค าเตือน   ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๕ ก าหนดว่าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและ

รายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้องพรอ้มทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ

จริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๑๗ แห่ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส.ถ. ๒๕ 



 

บันทกึการให้ถ้อยค าของผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 

 

ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ 

วันที ่  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้าพเจ้า              ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ 

นายพยอม  เผา่กันทะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสุเทพ ดังต่อไปนี้ 

๑. ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

 ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ขา้พเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร

ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมี

หมายเลขประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 

 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พรอ้มรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 

 คา่ธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 

ขนาดกวา้งประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน ๓๖ รูป 

 หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พรอ้มรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

 หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน

หรอืใบรับรองแสดงการเกดิ ถิ่นที่อยู่ หรอืการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น เป็นต้น พรอ้มรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
 

๒. ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรอืไม่ 

 ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจรงิทุกประการ 
 

๓. ถาม  ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว.) ครั้งหลังสุดในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรอืไม่ (ตอบข้อ (๑) หรอืข้อ (๒) หรอืข้อ (๓) เพียงข้อเดียว) 

 ตอบ  (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ส. ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๓ เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จรงิ 

  (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งหลังสุด แต่ได้ไปแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่

สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อ นายทะเบียนอ าเภอเมืองเชียงใหม่แล้ว 

  (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกตั้ง 

 

       (ลงชื่อ)    (ผู้ให้ถ้อยค า) 
 

/๔. ถาม ท่านได้ไปใช้สิทธิ... 

ส.ถ. ๒๕ 



 

-๒- 

๔. ถาม  ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.) ครัง้หลังสุดในเขตเลือกตั้งที่ทา่นมีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรอืไม่ (ตอบข้อ (๑) หรอืข้อ (๒) หรอืข้อ (๓) เพียงข้อเดียว) 

 ตอบ  (๑)  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ถ. หรือ  ผ.ถ. ครั้งหลังสุด      

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จรงิ 

  (๒)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส.ถ. หรอื  ผ.ถ. ครัง้หลังสุด แต่ได้ไปแจ้งเหตุ

จ าเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อ นายทะเบียนอ าเภอเมืองเชียงใหม่แล้ว 

  (๓)  ข้าพเจ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในวันเลือกตั้ง 
 

๕. ถาม  ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ใช่หรอืไม่ 

 ตอบ  ใช่ 
 

หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า

ทราบดีวา่จะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแกเ่จ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในช้ันศาลได้ด้วย                 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

    (ลงชื่อ)                            (ผู้ให้ถ้อยค า) 

 (                                 ) 
 

    (ลงชื่อ)                            (ผู้สอบสวน) 

 (                                 ) 
 

    (ลงชื่อ)                            (ผู้เขียน/จด/อ่าน) 

 (                                 ) 
 

ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสุเทพ 

 รับใบสมัคร และออกใบรับล าดับที่    

 ไม่รับใบสมัคร เพราะ     
 

    (ลงชื่อ)                              

 (นายพยอม   เผ่ากันทะ) 

 ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเทศบาลต าบลสุเทพ 

 วันที ่          เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส.ถ. ๒๕ 


