สําหรับเจาหนาที่กรอก
วันที่รับ................................
เลขที่รับ...............................

คําขอลงทะเบียนขององคกร
เพื่อเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
--------------

แบบ สสว. ๑

ที่ ...............................................
วันที่ .............................................................
เรียน คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา
ขาพเจา ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..........................................นามสกุล................................. สัญชาติ.................
หมายเลขประชาชน

-

-

-

-

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่..............................หมูที่..................ตรอก/ซอย...............................................
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................โทรศัพทเคลื่อนที่....................................
(ระบุชื่อองคกร)

ซึ่งเปนผูมีอํานาจทําการแทนองคกร...............................................................................................................ในฐานะ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ผูรับมอบอํานาจ
ประสงคจะขอลงทะเบียนเพื่อเสนอบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สถานที่ตั้งสํานักงานขององคกร
เลขที่..............................หมูที่..................................
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต......................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท..............................................โทรสาร..........................................
๒. สถานที่สําหรับใชในการติดตอ เลขที่..........................................หมูที่.....................................
ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท..............................................โทรสาร..........................................
๓. องคกรจัดตั้ง เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ................
๔. องคกรมีสถานภาพ
(๑) เปนนิติบคุ คลประเภทจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
(๒) เปนนิติบุคคลประเภทที่ไดรับการรับรองโดยกฎหมายใหจัดตั้งขึ้น
(๓) เปนนิติบคุ คลโดยสภาพไมตองมีสมาชิก
จดทะเบียนที่หนวยงาน................................................................จังหวัด...................................................
เมื่อวันที่ ..................เดือน...............................พ.ศ. ...................ทะเบียนเลขที่.........................................

-๒-

๕. วัตถุประสงคหลักขององคกร..............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๖. องคกรมีลักษณะที่มิไดแสวงหาผลกําไร หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
๗. องคกรมีการดําเนินกิจกรรมจัดอยูในประเภท (ระบุภาคใดภาคหนึ่งเพียงภาคเดียว)
(๑) ภาควิชาการ
(๒) ภาครัฐ
(๓) ภาคเอกชน
(๔) ภาควิชาชีพ
(๕) ภาคอื่น (โปรดระบุวาเปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาอยางไร)...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๘. องคกรมีการดําเนินกิจกรรมจริงและมีลักษณะการบริหารงานเปนที่ปรากฏอยางตอเนื่อง
ตั้งแตวันที่ .............เดือน...............................พ.ศ. ............. จนถึงปจจุบัน
๙. องคกรมีกจิ กรรมหลักที่ดําเนินการในชวง ๓ ปที่ผานมา คือ (แนบเอกสารประกอบ)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ระบุภาคตามขอ ๗)

๑๐. ขาพเจามีความประสงคที่จะขอลงทะเบียนองคกรภาค........................................................
เพื่อเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
การกํา หนดวันใหองค ก รภาควิช าการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่ นๆ มาลงทะเบี ยน
พรอมทั้งเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่..................................................

-๓-

๑๑. องคกรขอเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน ดังนี้
๑๑.๑ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อ
(๑) ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................. นามสกุล ....................
สัญชาติ ..............
(๒) เพศ

ชาย

(๓) หมายเลขประชาชน

หญิง

อายุ ............. ป
-

-

-

-

(๔) ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ........... หมูที่ ............ ตรอก/ซอย .......................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ..................
รหัสไปรษณีย

โทรศัพท .................................. โทรสาร ...................................
(๕) สถานที่สําหรับใชในการติดตอ เลขที่ .................................หมูที่.......................

ตรอก/ซอย..................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง...................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย
โทรศัพท .................................. โทรสาร ...................................โทรศัพทเคลื่อนที่.................................
(๖) คุณวุฒกิ ารศึกษา ...............................................................................................
๑๑.๒ ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
(๑) ความเชีย่ วชาญ ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(๒) ประสบการณ .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(๓) สาขาอาชีพปจจุบัน ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(๔) ความสัมพันธระหวางองคกรกับผูถูกเสนอชื่อ
เปนสมาชิกขององคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) .................................
เคยเปนสมาชิกขององคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) ...........................
ปฏิบัติหนาที่ในองคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา)..................................
เคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร (ระบุตําแหนงและระยะเวลา) ...........................

-๔-

๑๒. พรอมคําขอลงทะเบียนนี้ ขาพเจาได แนบหลัก ฐานตางๆ ซึ่งไดรับรองสําเนาความ
ถูกตอง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑๒.๑ หลักฐานเกี่ยวกับองคกร
(๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงความเปนนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้น
(๒) สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค ขอบังคับหรือระเบียบขององคกร
(๓) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องขององคกร
ไมนอยกวาสามปนับถึงกําหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
(๔) หนังสือที่แสดงวาเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกร
(๕) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รประจํ า ตั ว อื่ น ซึ่ ง ทางราชการ
หนวยงานของรัฐออกให ของผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกรหรือเปนผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
๑๒.๒. หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
(๑) หนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบ สสว.๒
(๒) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
อื่นซึ่งทางราชการ หน วยงานของรัฐ ออกให ของผู ที่ได รับการเสนอชื่อ โดยไดรับการรั บรองที่ ถูก ตอ ง
จากผูเปนเจาของ
(๓) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาของ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยไดรับการลงนามรับรองที่ถูกตองจากผูเปนเจาของ
(๔) รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวก ขนาดกว า งประมาณ ๘.๕ เซนติ เ มตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป
๑๓. หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ความรู ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ และสาขาอาชี พ
จํานวน...................ฉบับ ประกอบดวย
(๑) ..............................................................
(๒) ..............................................................
(๓) ..............................................................
ขอรับรองวาขอความและหลักฐานดังกลาวขางตน ถูกตองและเปนจริงทุกประการ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการสรรหาตรวจพบวาขอความขางตน
นี้เปนเท็จและกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นขาพเจาถือเปนความรับผิดชอบของขาพเจาเองทั้งสิ้น

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

แบบ สสว. ๒
หนังสือยินยอมใหเสนอชือ่
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
------------วันที่ ......เดือน.......................พ.ศ. ..............
๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ .....................................................................
สัญชาติ.......................................................................
๒. เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

๓. เกิดวันที่ .......... เดือน......................................พ.ศ. ......................
๔. อายุ .............................. ป
๕. สถานที่เกิด เลขที่..................หมูที่............ตรอก..............................
ติดรูปถาย
ซอย.......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต................................
ขนาด ๘.๕ U๑๓.๕ ซม. โดยประมาณ
จังหวัด........................................................
๖. ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน เลขที่ .................หมูที่ .....................
ตรอก..........................................ซอย................................................
ถนน..............................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร....................................
๗. สถานที่สําหรับใชในการติดตอ...........................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
โทรศัพท...................................................โทรสาร......................................................โทรศัพทเคลื่อนที่.............................................
๘. บิดาชื่อ ............................................................................................... มารดาชื่อ ............................................................................
๙. คูสมรส ชื่อ .....................................................................................................................................................................................
๑๐. คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สาขา ............................................................. สถานศึกษา .....................................................
สําเร็จการศึกษาเมื่อป .....................................................
- ระดับปริญญาโท สาขา ............................................................. สถานศึกษา .....................................................
สําเร็จการศึกษาเมื่อป ...................................................
- ระดับปริญญาเอก สาขา ............................................................ สถานศึกษา ....................................................
สําเร็จการศึกษาเมื่อป ....................................................
๑๑. อาชีพปจจุบัน .................................................................................................................................................................................
(ระบุชื่อองคกร)
ขาพเจายินยอมใหองคกรชื่อ.................................................................................................................................
เสนอชื่อ เข ารั บการสรรหาเป นสมาชิกวุฒิสภา และขอรั บรองวาข าพเจามี คุณสมบั ติและไมมีลั กษณะต องหามเขารั บการสรรหาเป น
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐
และพร อ มนี้ ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม
(.......................................................)
(มีใบตอหนา ๒)

แบบ สสว.๒
(๒)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................................................................... ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
(ใหทําเครื่องหมาย 3 ใน

เพื่อใชเปนหลักฐานในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)

๑.

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

๒.

มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ

๓.

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

๔.

ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

๕.
ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจาก
การเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
๖.
ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
๗.

ไมติดยาเสพติดใหโทษ

๘.

ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

๙.
ไมเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดังนี้
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือ
(๓) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
๑๐.

ไมตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

๑๑. ไม เคยตอ งคํ าพิพากษาใหจํ า คุกโดยไดพนโทษมายั งไมถึง ห า ปใ นวั นเลื อ กตั้งเวนแตใ นความผิด อั นได ก ระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๒. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
ถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑๓. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
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. ๓
บัญชีรายชื่อองคกรและผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
ภาค…………………………………………………………..
องคกรเสนอชื่อ
ผูไดรับการเสนอชื่อ
ลําดับ
ที่

การแสวงหา

วันเดือนปที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคล

ชื่อองคกร

ชื่อ-นามสกุล

/วันที่กฎหมาย

ทางการเมือง

รับรองใหจัดตั้ง

มี

ไมมี

การ

ประจําตัว

กําไรหรือกิจกรรม

วัตถุประสงคองคกร

วุฒิ

เลข
เพศ
ประชาชน

ศึกษา

เปนหรือ

ปฏิบัติหนาที่

ความเชี่ยวชาญ/ เคยเปน หรือเคยปฏิบัติ หนังสือ
ประสบการณ สมาชิกใน หนาที่ในองคกร ยินยอม
องคกร

สสว. ๔

คําขอลงทะเบียนขององคกร
หนังสือมอบหมายทําการแทน

ที่ ...............................................
วันที่ ...............เดือน....................พ.ศ..............
เรื่อง มอบหมายใหทําการแทน
กราบเรียน ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ขาพเจา ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)..................................................นามสกุล.........................................
ตําแหนง.........................................................................ชื่อองคกร...............................................................................
เลขที่ .................................หมูที่.......................ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย
ไดมอบหมายบุคคลดังตอไปนี้

๑. ...............................................................
๒. ................................................................
เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังนี้ (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดเจน)
๑. .....................................................................................................
๒. .....................................................................................................
ฯลฯ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา.....................................................................................จึงไดลงลายมือ
ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน

(ลงชื่อผูมอบหมาย)

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

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

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

(ลงชื่อพยาน)

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

