




คําขอลงทะเบียนขององคกร 
เพื่อเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

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

ท่ี ............................................... 
วันท่ี .............................................................  

เรียน   คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิภา 

ขาพเจา ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..........................................นามสกุล................................. สัญชาติ................. 

หมายเลขประชาชน - - - -    

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  เลขท่ี..............................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.............................  

จังหวัด................................รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.................................... 

ซึ่งเปนผูมีอํานาจทําการแทนองคกร...............................................................................................................ในฐานะ 
     ผูมีอํานาจกระทําการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
     ผูรับมอบอํานาจ 
ประสงคจะขอลงทะเบียนเพื่อเสนอบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. สถานที่ตั้งสํานักงานขององคกร        เลขที่..............................หมูท่ี.................................. 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง................................            

อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพท..............................................โทรสาร.......................................... 

๒. สถานที่สําหรับใชในการติดตอ เลขท่ี..........................................หมูท่ี..................................... 
ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง................................            

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพท..............................................โทรสาร.......................................... 
 ๓. องคกรจัดตั้ง เมื่อวนัท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. ................ 

 ๔. องคกรมีสถานภาพ 

     (๑) เปนนิติบุคคลประเภทจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย 

     (๒) เปนนิติบุคคลประเภทที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายใหจัดตั้งข้ึน 

     (๓) เปนนิติบุคคลโดยสภาพไมตองมีสมาชิก  

จดทะเบียนที่หนวยงาน................................................................จังหวัด................................................... 

เมื่อวันท่ี ..................เดือน...............................พ.ศ. ...................ทะเบียนเลขที่......................................... 

แบบ สสว. ๑ สําหรับเจาหนาท่ีกรอก 
วันที่รับ................................ 
เลขที่รับ............................... 

(ระบุช่ือองคกร) 



 - ๒ - 

 

 ๕. วัตถุประสงคหลักขององคกร.............................................................................................. 

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

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

 ๖. องคกรมีลักษณะที่มิไดแสวงหาผลกําไร  หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

 ๗. องคกรมกีารดําเนินกิจกรรมจัดอยูในประเภท (ระบุภาคใดภาคหนึ่งเพียงภาคเดียว) 

      (๑) ภาควิชาการ 

      (๒) ภาครัฐ 

      (๓) ภาคเอกชน 

      (๔) ภาควิชาชีพ 

      (๕) ภาคอื่น (โปรดระบุวาเปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของ

วุฒิสภาอยางไร)........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 ๘. องคกรมกีารดําเนินกิจกรรมจริงและมีลักษณะการบริหารงานเปนท่ีปรากฏอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตวันท่ี .............เดือน...............................พ.ศ. ............. จนถึงปจจบัุน     

 ๙. องคกรมีกจิกรรมหลักท่ีดําเนินการในชวง ๓ ปท่ีผานมา คือ  (แนบเอกสารประกอบ) 

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

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

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

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

 ๑๐.  ขาพเจามีความประสงคท่ีจะขอลงทะเบียนองคกรภาค........................................................ 

เพ่ือเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง 

การกําหนดวันใหองคกรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นๆ มาลงทะเบียน        

พรอมท้ังเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันท่ี.................................................. 

 

 

(ระบุภาคตามขอ ๗) 



- ๓ - 

 
 ๑๑. องคกรขอเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน ดังน้ี 
  ๑๑.๑  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลท่ีเสนอชื่อ 
  (๑)  ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................. นามสกุล .................... 

สัญชาติ .............. 
  (๒)  เพศ    ชาย   หญิง     อายุ ............. ป 

  (๓)  หมายเลขประชาชน   -    -    -   -      
  (๔)  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ........... หมูท่ี ............ ตรอก/ซอย .......................  
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ..................  

รหัสไปรษณีย        โทรศัพท .................................. โทรสาร ...................................  
  (๕)  สถานที่สําหรับใชในการติดตอ เลขท่ี .................................หมูท่ี....................... 
ตรอก/ซอย..................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง................... 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท .................................. โทรสาร ...................................โทรศัพทเคล่ือนที่................................. 

  (๖)  คุณวุฒกิารศกึษา ............................................................................................... 
  ๑๑.๒  ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม  
   (๑)  ความเชีย่วชาญ .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
   (๒)  ประสบการณ ..................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
   (๓)  สาขาอาชีพปจจุบัน ............................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 

   (๔)  ความสัมพันธระหวางองคกรกบัผูถูกเสนอช่ือ 

      เปนสมาชิกขององคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) ................................. 
    เคยเปนสมาชิกขององคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) ........................... 
    ปฏิบัติหนาท่ีในองคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา)..................................  
    เคยปฏิบัติหนาท่ีในองคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) ........................... 

 



- ๔ - 
 
 
 ๑๒.  พรอมคําขอลงทะเบียนนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งไดรับรองสําเนาความ

ถูกตอง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑๒.๑ หลักฐานเกี่ยวกับองคกร 

  (๑)   สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเปนนิติบุคคล ท่ีจัดตั้งข้ึน 
  (๒)   สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค ขอบังคับหรือระเบียบขององคกร  
  (๓)   สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องขององคกร   

ไมนอยกวาสามปนับถึงกําหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
  (๔) หนังสือท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกร  

  (๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นซึ่งทางราชการ 

หนวยงานของรัฐออกให ของผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกรหรือเปนผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี 
  ๑๒.๒.  หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 
  (๑)   หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบ สสว.๒ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว

อื่นซึ่งทางราชการ หนวยงานของรัฐออกใหของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ โดยไดรับการรับรองที่ถูกตอง            

จากผูเปนเจาของ 

  (๓)   สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาของ     

ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ โดยไดรับการลงนามรับรองที่ถูกตองจากผูเปนเจาของ 
  (๔)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร         

ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป 
 ๑๓ .  หลักฐานที่ แสดงถึงความรู  ความเชี่ ยวชาญ  ประสบการณ  และสาขาอาชีพ              

จํานวน...................ฉบับ  ประกอบดวย 
   (๑) .............................................................. 
   (๒) .............................................................. 
   (๓) .............................................................. 
  ขอรับรองวาขอความและหลักฐานดังกลาวขางตน  ถกูตองและเปนจริงทุกประการ 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการสรรหาตรวจพบวาขอความขางตน

นี้เปนเท็จและกอใหเกดิความเสียหายแกผูอ่ืนขาพเจาถือเปนความรับผิดชอบของขาพเจาเองทั้งส้ิน 
 
 
 
        ลงชื่อ....................................................... 
               (                                        )  
               ตําแหนง.....................................................  
             ผูมีอํานาจทําการแทนองคกร.....................................

   



                    หนังสอืยินยอมใหเสนอชือ่ 
          เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวฒิุสภา 
                      ------------- 
                    วันที่ ......เดือน.......................พ.ศ. .............. 
๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..................................................................... 
   สัญชาติ....................................................................... 
๒. เลขประจําตัวประชาชน 

       - - - -  
๓. เกิดวันท่ี .......... เดือน......................................พ.ศ. ...................... 
๔. อายุ .............................. ป 
๕. สถานที่เกิด เลขที่..................หมูที่............ตรอก.............................. 
    ซอย.......................................ถนน................................................... 
  ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต................................ 
    จังหวัด........................................................ 

๖. ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน  เลขท่ี .................หมูที่ ..................... 
    ตรอก..........................................ซอย................................................  
    ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................. 
    อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด....................................... 
    รหัสไปรษณีย...................................   
      โทรศัพท...........................................โทรสาร....................................  
๗. สถานที่สําหรับใชในการติดตอ........................................................... 
    ........................................................................................................... 
    ........................................................................................................... 
   โทรศัพท...................................................โทรสาร......................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี............................................. 
๘. บิดาชื่อ ............................................................................................... มารดาชื่อ ............................................................................     
๙. คูสมรส   ช่ือ ..................................................................................................................................................................................... 
๑๐. คุณวุฒิการศึกษา 

   - ระดับปริญญาตรี  สาขา ............................................................. สถานศึกษา ..................................................... 

                สําเร็จการศึกษาเม่ือป ..................................................... 
   - ระดับปริญญาโท  สาขา ............................................................. สถานศึกษา .....................................................  
       สําเร็จการศึกษาเมื่อป ...................................................   
   - ระดับปริญญาเอก  สาขา ............................................................ สถานศึกษา .................................................... 
      สําเร็จการศึกษาเมื่อป ....................................................    
๑๑. อาชีพปจจุบัน ................................................................................................................................................................................. 

   ขาพเจายินยอมใหองคกรชื่อ................................................................................................................................. 
เสนอช่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา และขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเขารับการสรรหาเปน             

สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย            

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพรอมน้ีไดชําระคาธรรมเนียม            

จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

 
ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม 

                                                                       (.......................................................) 
(มีใบตอหนา ๒) 

 

แบบ สสว. ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปถาย 
 ขนาด ๘.๕ ๑๓.๕  ซม.  โดยประมาณ 

(ระบุช่ือองคกร) 



(๒) 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................................................................... ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ดังน้ี 

(ใหทําเครื่องหมาย  ใน  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา) 

 ๑.    มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 ๒.    มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณในวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

 ๓.    สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๔.    ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 ๕.    ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจาก   

การเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 ๖.    ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

 ๗.    ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

 ๘.    ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

 ๙.    ไมเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 
   (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   (๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือ 
   (๓) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 ๑๐.  ไมตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล  

 ๑๑.  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้งเวนแตในความผิดอันไดกระทํา       

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๑๒.  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ

ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 ๑๓.  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 ๑๔.  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 

 

(ลงชื่อ) .................................................. ผูใหความยินยอม 

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

 

 

(มีใบตอหนา ๓) 

แบบ สสว.๒ 



(๓) 

 

 ๑๕.  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 ๑๖.  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

 ๑๗.  ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม    

การทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ๑๘.  ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 ๑๙.  ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 ๒๐.  ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปน 

แตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 

 ๒๑.  ไมเปนผูเสียสิทธิเพราะเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒๒.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดไวทุกประการ 

 ขอรับรองวาเปนความจริง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................. ผูใหความยินยอม 

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

 
 

แบบ สสว.๒ 



วันเดือนปที่จดทะเบียน เลข วุฒิ เปนหรือ ปฏิบัติหนาที่

เปนนิติบุคคล ประจําตัว การ เคยเปน หรือเคยปฏิบัติ

/วันที่กฎหมาย ประชาชน ศึกษา สมาชิกใน หนาที่ในองคกร

รับรองใหจัดตั้ง มี ไมมี องคกร

ความเชี่ยวชาญ/

ประสบการณ

กําไรหรือกิจกรรม

ผูไดรับการเสนอชื่อ

หนังสือ

ยินยอม
ทางการเมือง

บัญชีรายชื่อองคกรและผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา

วัตถุประสงคองคกร ชื่อ-นามสกุลชื่อองคกร

องคกรเสนอชื่อ

การแสวงหา

เพศ

ภาค…………………………………………………………..

ลําดับ

ที่

แบบ สสว. ๓



คําขอลงทะเบียนขององคกร 
หนังสือมอบหมายทําการแทน 

 
ท่ี ............................................... 

วันท่ี ...............เดือน....................พ.ศ..............  
เร่ือง มอบหมายใหทําการแทน 
กราบเรียน  ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

 

 ขาพเจา ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..................................................นามสกุล.........................................  
ตําแหนง.........................................................................ชื่อองคกร............................................................................... 

เลขท่ี .................................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย......................................................................... 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................................

จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย      
ไดมอบหมายบุคคลดังตอไปนี้ ๑. ............................................................... 
    ๒. ................................................................ 
เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดงันี้ (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดเจน) 

๑. ..................................................................................................... 

๒. ..................................................................................................... 
ฯลฯ 

  เพื่อเปนหลกัฐาน ขาพเจา.....................................................................................จึงไดลงลายมือ

ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
        

    (ลงชื่อผูมอบหมาย) ..................................................................... 
       (..................................................................) 
    (ลงชื่อผูรับมอบหมาย) ...................................................................... 
       (....................................................................) 
    (ลงชื่อพยาน)  ........................................................................ 
       (....................................................................) 
    (ลงชื่อพยาน)  ......................................................................... 
       (....................................................................) 

สสว. ๔ 
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