รูปถ่ายปัจจุบัน
ขนาด 1.5 นิ้ว
(จานวน 2 รูป)
ถ่ายไว้ไม้เกิน 6 เดือน

ใบสมัครสมาชิ กพรรคไทยรักษาชาติ
เลขที่สมาชิก .................................
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครเป็ นสมาชิก (โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ ให้ ถูกต้องและครบถ้ วน)
ชื่ อ นาย/นาง/น.ส./........................................................................................... นามสกุล.................................................................................................
เกิดวันที่.........../............../..............อายุ...............ปี สัญชาติ.............................ศาสนา.......................................จังหวัดที่เกิด..........................................
เลขประจาตัวประชาชน

-

วันออกบัตร...........................วันหมดอายุ.........................

ออกให้ที่ (เขต/อาเภอ)................................................................................. จังหวัด........................................................................................................

กรณีเป็ นผู้มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณรา
โดยได้สัญชาติไทยเมื่อ วันที่ .................... เดือน............................................. พ.ศ. ................................

สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า จานวนบุตร........................คน ชื่อคู่สมรส..................................................................................

ประวัตกิ ารศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด.......................................................คณะ/สาขา...........................................................จบ พ.ศ........................
สถาบัน...........................................................................จังหวัด/รัฐ................................................................ประเทศ.....................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.............................หมู่ที่...............อาคาร/หมู่บ้าน.....................................................................................................
ตรอก/ซอย..........................................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง....................................................................
อาเภอ/เขต......................................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.............................................มือถือ............................................E-mail………………………………..…

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่...............................หมู่ที่..................อาคาร/หมู่บ้าน............................................................................................
ตรอก/ซอย..........................................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง....................................................................
อาเภอ/เขต......................................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.............................................มือถือ............................................E-mail………………………………..…

อาชีพปัจจุบนั ..........................................ตาแหน่ง..........................................สถานที่ทางาน.......................................................................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร...........................................ความสามารถพิเศษ..........................................................................................

วัตถุประสงค์ ในการเป็ นสมาชิก

ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ประวัตกิ ารเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
การชาระค่ าบารุงพรรค
ประสบการณ์ ทางการเมือง
พรรคไทยรักษาชาติ

ไม่เคย
เคย

ให้การสนับสนุน

ร่วมกิจกรรมกับพรรค

เคย (ชื่อพรรค)................................................ และได้ลาออกจากการเป็ นสมาชิกพรรค

ประเภทรายปี ๆ ละ 100 บาท
ไม่ เคย

มีส่วนกาหนดนโยบาย
ประเภทตลอดชีพ 2,000 บาท

อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามการสมัครเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 24 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 และตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ ดังนี้
(ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)
1.

ติด

ไม่ติด

: ติดยาเสพติดให้โทษ

2.

เป็ น

ไม่เคยเป็ น

: เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อ เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.

เป็ น

ไม่เป็ น

: เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

4.

เคย

ไม่เคย

: อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีน้ นั จะถึงที่สุดหรือไม่

5.

เป็ น

ไม่เป็ น

: วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ

6.

เคย

ไม่เคย

: ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นการชัว่ คราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

7.

เคย

ไม่เคย

: ต้องคาพิพากษาให้จาคุก และถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล

8.

เคย

ไม่เคย

: เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พน้ โทษมายังไม่ถึงสิบปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9.

เคย

ไม่เคย

: เคยถูกสั่งให้พน้ จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

10.

เคย

ไม่เคย

: เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

11.

เคย

ไม่เคย

: เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิด ดังต่อไปนี้
(1) ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
(2) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐ
(3) ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื เงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน
(5) กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็ นผูผ้ ลิต นาเข้า ส่งออก หรือผูค้ า้
(6) กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็ นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
(7) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(8) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

12.

เคย

ไม่เคย

: เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็ นการทุจริตในการเลือกตั้ง

13.

เคยเป็ น

ไม่เคยเป็ น

: เป็ นสมาชิกวุฒิสภา หรื อเคยเป็ นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี

14.

เป็ น

ไม่เป็ น

: เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ

15.

เคย

ไม่เคย

: อยูใ่ นระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

16.

เคย

ไม่เคย

: เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัติ หรือการกระทาด้วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา หรื อกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

พรรคไทยรักษาชาติ
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17.

เคย

ไม่เคย

: เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฏีกาหรือศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองมี
คาพิพากษาว่าเป็ นผูม้ ีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

18.

เป็ น

ไม่เป็ น

: สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น หรือผูย้ นื่ คาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น หรื อผู้
แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอื่น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อเท็จจริ งตามที่ให้คารับรองไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าขอให้ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะยึดมัน่
ในอุดมการณ์และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข จะยึด
มัน่ ในอุดมการณ์และนโยบายของพรรคไทยรักษาชาติ และจะประพฤติปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับพรรค วินยั และจรรยาบรรณของสมาชิ ก
พรรคไทยรักษาชาติตามที่กาหนดไว้ทุกประการ

ลายพิมพ์นิ้วมือผู้สมัคร

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกพรรค
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ จานวน 1 ชุ ด (พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุ ด (พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.รู ปถ่ ายหน้ าตรง ไม่สวมหมก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5นิ้ว จานวน 2 รู ป
(ถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.สาเนาหนังสือสาคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมสี ัญชาติไทย โดยการแปลง
สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อเอกสารอื่นทีย่ ืนยันแทนได้ จานวน 1 ชุ ด
(พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้อง) (ถ้ ามี)

(ลงชื่อ)...........................................................ผูส้ มัคร
(.............................................................)
วันที่.............../........................../.................

(ลงชื่อ)...........................................................ผูร้ ับรอง
(............................................................)
วันที่.............../........................../.................
พรรคไทยรักษาชาติ
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่
สถานที่รับสมัคร
สานักงานใหญ่
สาขาพรรค
ตัวแทนพรรคประจาจังหวัด
ลาดับที่..............เขต..............................................จังหวัด.............................................................
วันที่รับสมัคร ................../.............................../......................
อื่น ๆ ...............................................................................เลขที่สมาชิ ก................................

สาหรับนายทะเบียนสมาชิกพรรค
ข้าพเจ้ าได้พิจารณาและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติผ้นู แี้ ล้ ว พบว่ ามี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ ามมิให้ สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
อนุ มตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกพรรคได้ ตั้งแต่วนั ที่ ............./........................./....................
ไม่อนุ มตั ิเข้าเป็ นสมาชิกพรรค ตั้งแต่วนั ที่ ............./........................./....................
(ลงชื่ อ)..............................................................นายทะเบียนสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ
(...............................................................)
วันที่................./................../..........................

สาหรับฝ่ ายการเงิน
ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่ าบารุ งพรรคของผู้สมัครแล้ ว
ประเภทรายปี ๆ ละ 100 บาท
ประเภทตลอดชี พ 2,000 บาท
ตามใบเสร็จรับเงิ น เลขที่.................................. เล่มที่ .................................
(ลงชื่ อ)......................................................................เจ้ าหน้ าที่ผ้อู อกใบเสร็จรับเงิน
(......................................................................)
ตาแหน่ ง.....................................................................
วันที่................../..................../............................

พรรคไทยรักษาชาติ
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