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สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
วันที่รับ..................................
เลขที่รับ................................
เวลำ...................................น.
คำขอลงทะเบียนขององค์กร
ที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
------------------------------ที.่ ........................................................
วันที่.................เดือน .....................................พ.ศ. ...............
เรียน ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด.........................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)....................................................................................................
สัญชำติ...................... เลขประจำตัวประชำชน ----
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่ ....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์ .......................................โทรสำร....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
ซึ่งเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กร.........................................................................................................ในฐำนะ
 ผู้มีอำนำจทำกำรแทนโดยกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
 ผู้รับมอบอำนำจ
มีควำมประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. สถำนที่ตั้งสำนักงำนขององค์กร (สำนักงำนใหญ่) เลขที่......................หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์ ................................................โทรสำร..............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................
๒. ประเภทขององค์กร (ให้ทำเครื่องหมำย ในช่อง  )
 องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย
 องค์กรที่มีกฎหมำยจัดตั้ง
โดยจดทะเบียนที่หน่วยงำน.............................................................................จังหวัด...........................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน...................................พ.ศ. ................... ทะเบียนเลขที่................................................
๓. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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.-๒๔. องค์กรประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะน ำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรั บเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
ในกลุ่ม (ให้ทำเครื่องหมำย ในช่อง  ระบุได้เพียงกลุ่มเดียว)
 (๑) กลุ่มกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมมั่นคง อันได้แก่ ผู้ เคยเป็นข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๒) กลุ่มกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพำกษำ ตุลำกำร
อัยกำร ตำรวจ ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๓) กลุ่มกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อำจำรย์ นักวิจัย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ แพทย์ทุกประเภท เทคนิคกำรแพทย์ สำธำรณสุข พยำบำล เภสัชกร
หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๔) กลุ่มอำชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนำ ทำสวน ทำไร่ ป่ำไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๕) กลุ่มพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ผู้ใช้แรงงำน
ผู้ประกอบวิชำชีพ ผู้ประกอบอำชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๖) กลุ่มผู้ประกอบอำชีพด้ำนสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหำริมทรัพย์และสำธำรณูปโภค
ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรสื่อสำร กำรพัฒนำนวั ตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนอง
เดียวกัน
 (๗) กลุ่ม ผู้ป ระกอบกิจ กำรขนำดกลำงและขนำดย่อ มตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรนั้น
และผู้ประกอบกิจกำรอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจกำรหรือพนักงำนโรงแรม ผู้ประกอบอุตสำหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๘) กลุ่ ม สตรี ผู้ สู ง อำยุ คนพิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น
ประชำสังคม องค์กรสำธำรณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กำรแสดงและบันเทิง นักกีฬำ สื่อสำรมวลชน ผู้สร้ำงสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 (๑๐) กลุ่มอื่นๆ
๕. พร้อมคำขอลงทะเบียนนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ ซึ่งได้รับรองสำเนำควำมถูกต้อง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ (ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  )
๕.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย
 (๑) สำเนำหนังสือสำคัญหรือเอกสำรที่แสดงว่ำเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย
 (๒) สำเนำหลักฐำนซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง
ได้ว่ำเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหำกำไรมำแบ่งปันกันหรือดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง
 (๓) สำเนำหลักฐำนซึ่ งแสดงถึง กำรดำเนิ นกำรตำมวั ตถุประสงค์ขององค์ กรมำอย่ำ ง
ต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีนับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รำยงำนกำรประชุมหรือรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนทำงกำรเงิน
 (๔) หนังสือซึง่ แสดงว่ำเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนำจ
 (๕) ส ำเนำทะเบียนบ้ ำนและสำเนำบัตรประจ ำตั วประชำชนหรื อบั ตรประจำตัวอื่นซึ่ ง
ทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ของผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนำจ แล้วแต่กรณี
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-๓๕.๒ องค์กรที่มีกฎหมำยจัดตั้ง
 (๑) สำเนำหนังสือที่แสดงว่ำเป็นองค์กรที่มีกฎหมำยจัดตั้ง
 (๒) หนังสือซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนำจ
 (๓) สำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวอื่น
ซึ่งทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ของผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนำจ แล้วแต่กรณี
(เอกสำรตำมข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ให้ผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนำจ แล้วแต่กรณี
จัดทำจำนวน ๓ ชุด และรับรองสำเนำควำมถูกต้องด้วย)
ขอรั บ รองว่ ำข้ อ ควำมและหลั ก ฐำนดั งกล่ ำวข้ ำงต้น ถู กต้ อ งและเป็ นจริง ทุ กประกำร ในกรณี
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจพบว่ำข้อควำมข้ำงต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น ข้ำพเจ้ำถือเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน
(...........................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
ผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กร…………………………………………..
วันที่................................................
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หนังสือมอบอำนำจ
ที…่ ……………………………………………….
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...........
เรื่อง มอบอำนำจให้ทำกำรแทน
เรียน ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด..................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)....................................................................................................
ตำแหน่ง............................................ ซึ่งเป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กร...........................................................
เลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................................โทรศัพท์ ...........................................
ได้มอบอำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)....................................................................................
เป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทน............................................................................................ในกำรลงทะเบียนองค์กร
เพื่อแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ.................................................................................. จึงได้ลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ................................................ผู้มอบอำนำจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้ รับมอบอำนำจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยำน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยำน
(...............................................)

หมำยเหตุ (๑) ผู ้ม อบอ ำนำจ ให้แ นบส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน และส ำเนำหนัง สือ ซึ ่ง แสดงว่ำ
เป็นผู้มีอำนำจทำกำรแทนองค์กร พร้อมรับรองสำเนำควำมถูกต้องทุกฉบับด้วย
(๒) ผู้รับมอบอำนำจ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำควำมถูกต้องด้วย

