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สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
วันที่รับ..................................
เลขที่รับ................................
เวลา...................................น.
คาขอลงทะเบียนขององค์กร
ที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
------------------------------ที.่ ........................................................
วันที่.................เดือน .....................................พ.ศ. ...............
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.........................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................................
สัญชาติ...................... เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์ .......................................โทรสาร....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ซึ่งเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร.........................................................................................................ในฐานะ
 ผู้มีอานาจทาการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
 ผู้รับมอบอานาจ
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สถานที่ตั้งสานักงานขององค์กร (สานักงานใหญ่) เลขที่......................หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์ ................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................
๒. ประเภทขององค์กร (ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  )
 องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(ระบุชื่อหน่วยงาน)
โดยจดทะเบียนที่หน่วยงาน.............................................................................จั
งหวัด...........................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน...................................พ.ศ. ................... ทะเบียนเลขที่................................................
๓. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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.-๒๔. องค์กรประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่ อแนะนํ าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา
ในกลุ่ม (ให้ทําเครื่องหมาย ในช่อง  ระบุได้เพียงกลุ่มเดียว)
 (๑) กลุ่ ม การบริห ารราชการแผ่ น ดิน และความมั่ น คง อัน ได้ แก่ ผู้เคยเป็ น ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทํานา ทําสวน ทําไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
 (๗) กลุ่ม ผู้ป ระกอบกิจ การขนาดกลางและขนาดย่อ มตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น
และผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๘) กลุ่ ม สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๑๐) กลุ่มอื่นๆ
๕. พร้อมคําขอลงทะเบียนนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้รับรองสําเนาความถูกต้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ (ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  )
๕.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 (๒) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง
ได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
 (๓) สํ าเนาหลัก ฐานซึ่ งแสดงถึ งการดํ าเนิ น การตามวัต ถุป ระสงค์ ขององค์ ก รมาอย่าง
ต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นคําขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานทางการเงิน
 (๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอํานาจ
 (๕) สํ าเนาทะเบี ยนบ้ านและสํ าเนาบั ตรประจําตั วประชาชนหรือบั ตรประจําตั วอื่ นซึ่ ง
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณี
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-๓๕.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 (๑) สาเนาหนังสือที่แสดงว่าเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 (๒) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอานาจ
 (๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่น
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
(เอกสารตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ให้ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
จัดทาจานวน ๓ ชุด และรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย)
ขอรั บ รองว่ าข้ อ ความและหลั ก ฐานดั งกล่ าวข้ างต้น ถู กต้ อ งและเป็ นจริง ทุ กประการ ในกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคาขอลงทะเบียน
(...........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร…………………………………………..
วันที่................................................
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หนังสือมอบอานาจ
ที…่ ……………………………………………….
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...........
เรื่อง มอบอานาจให้ทาการแทน
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด..................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ตาแหน่ง............................................ ซึ่งเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร...........................................................
เลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................................โทรศัพท์ ...........................................
ได้มอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
เป็นผู้มีอานาจทาการแทน............................................................................................ในการลงทะเบี
ยนองค์กร
เพื่อแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า.................................................................................. จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................ผู้มอบอานาจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้ รับมอบอานาจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(...............................................)

หมายเหตุ (๑) ผู ้ม อบอ านาจ ให้แ นบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน และส าเนาหนัง สือ ซึ ่ง แสดงว่า
เป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร พร้อมรับรองสาเนาความถูกต้องทุกฉบับด้วย
(๒) ผู้รับมอบอานาจ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย

