
    

                                                                         

                      ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 ประธานกรรมการชุมชน ....................................... 

ต าบล........................  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

                ************************************ 

   ใบรับสมัครล าดับที่ ........................   (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก) 

(๑)  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .................................................................... 

(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี 

(๓)  เลขประจ ำตัวประชำชน      

(๔)  เกิดวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .........  

(5)  ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน  เลขที่ ........ ชุมชน ................................หมู่ที่ ....... 

      ต ำบล/แขวง ............................ อ ำเภอ/เขต .................................... .........  

      จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ................................... .........  

       โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................................... 

(6)  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .................  ชุมชน .............................................................  หมูท่ี่ ................................ 

      ต ำบล/แขวง ................. อ ำเภอ/เขต ................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 

      โทรศัพท์ ............................... โทรสำร .................................. โทรศัพท์มือถือ ...................... ........................ 

(7)  บิดำชื่อ .................................................................................... สัญชำติ ......................... 

(8)  มำรดำชื่อ .................................................................................... สัญชำติ ......................... 

(9 )  สถำนภำพ .........................................    คู่สมรสชื่อ ........................................... สัญชำติ ......................... 

(10)  คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด ………………………………………………………………………………………………………………… 

        สำขำ............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
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 (๑1)  อำชีพปัจจุบัน .............................................................. ........................................................................................... 

               ก. หำกรับรำชกำร หรือเป็นพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ (ระบุต ำแหน่งด้วย) 

        ข. กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ระบุต ำแหน่งครั้งสุดท้ำย)........................................................ ............................. 

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

 (12)  สถำนที่ท ำงำน ....................................................................................................................................................... 

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

              โทรศัพท์..................................................................................................................... ............................................... 

  (13)  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ส ำคัญ (โดยสังเขป) 

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

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

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

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำม ระเบียบเทศบำลเมืองแม่โจ้ ว่ำด้วยชุมชนและคณะกรรมกำร
ชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.2553 ข้อ 17  และตำมประกำศเทศบำลเมืองแม่โจ้  เรื่อง ให้มีกำรเลือกตั้งประธำน
กรรมกำรชุมชน ซึ่ งประกำศเมื่ อ วันที่  30  กรกฎำคม 2563 โดยได้แนบประวัติ กำรท ำ งำน (ถ้ ำมี )                           
จ ำนวน ....................... แผ่น มำพร้อมนี้ 
  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เทศบำลเมืองแม่โจ้ เปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร  เอกสำร และหลักฐำนประกอบกำร            
สมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใด ๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อเทศบำลเมืองแม่โจ้ ทั้งนี้โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้
ควำมยินยอมท้ังกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

 
 

(ลงช่ือ) ................................................... ผู้สมัคร 
(..................................................) 

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

 
ลงช่ือ) ................................................... ผู้รับสมัคร 

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

 



บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

                       ที่ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
                       วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 
 
     ข้ำพเจ้ำ ..................................................... .......................................... ขอใหถ้้อยค ำด้วยควำมสตัยจ์ริง 
              ต่อ ...................................................................... ต ำแหน่ง ................................................................. ดังต่อไปนี้ 

        ถาม  ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
        ตอบ  ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
                      (๑) ........................................................................................................................................  
  (๒) ........................................................................................................................................  
  (๓) ........................................................................................................................................ 
                      (๔) ........................................................................................................................................  
  (๕) ........................................................................................................................................  
     ฯลฯ 

                           ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ได้ยื่นต่อ................................................ และได้ลงลำยมือชื่อรับรองควำม   
               ถูกต้องไว้แล้ว จ ำนวน................แผ่น ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรชุมชน 

        ถาม    ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ่
        ตอบ    ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องของหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประกำร 

        ถาม    ท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติตำม ระเบียบเทศบำลเมืองแม่โจ้ ว่ำด้วยชุมชนและคณะกรรมกำรชุมชน   
                      เทศบำลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.2553 ข้อ 17 และตำมประกำศเทศบำลเมืองแม่โจ้  เรื่อง ให้มีกำรเลือกตั้ง 
                    ประธำนกรรมกำรชุมชน ซึ่งประกำศเม่ือวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 หรือไม ่
        ตอบ    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบเทศบำลเมืองแม่โจ้ ว่ำด้วยชุมชนและ 
                      คณะกรรมกำรชุมชนเทศบำลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.2553 ข้อ 17 และ ตำมประกำศเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
      เรื่อง ให้มีกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรชุมชน ซึ่งประกำศเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ทุกประกำร        

                     ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและขอใช้ยืนยันในชั้นศำลด้วย 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... (ผูใ้หถ้้อยค ำ) 
                                     (...................................................) 

 
 

       (ลงชื่อ) ..................................................... (ผู้เขียน/จด/อ่ำน) 
                                                                               (.....................................................) 
 



                     ผู้สมัครหมายเลข  
 
 
 
 
 
 

                                      ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งประธำนกรรมกำรชุมชน 
 

        ใบรับล าดับที่ ........................ 
                     ได้รับใบสมัครของ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ..................................................................................  
               ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธำนกรรมกำรชุมชน ............................................................... ต ำบล...........................................  
                 อ ำเภอสันทรำย   จังหวัดเชียงใหม่    และได้รับหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครแล้ว  เมื่อวันที่ ......................  
               เดือน ................................................................. พ.ศ. ...................................... เวลำ .............................................น. 
  
 
 
 

                                (ลงชื่อ) .................................................................. 
                         (นำยวิรัช   จิโรจน์พงศำ) 
             ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที ่
             นำยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


