ตัวอย่างเอกสารชุดการสมัคร
๑) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(ใช้สาหรับผู้สมัครเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัคร /และเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานเมื่อผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภายื่นใบสมัครในวันสมัคร)
๒) ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.๑๗) จานวน ๕ ฉบับ
( ส.ว. ๑๗ ใบแรกผู้ ส มั ค รต้ อ งขอรั บ จากส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ/หรื อ ส านั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ
กรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะสมัคร)
๓) ข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว.๑๘) สาหรับผู้สมัครกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายตามที่กาหนด
๔) หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร ( ส.ว.๑๙) ใช้เพื่อ
ให้ผู้สมัครรับรองตนเอง
๕) หนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว.๒๐) ใช้กรณีผู้สมัครที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
๖) หนังสือยินยอมให้แนะนาชื่อ (ส.ว.๒๑)ใช้กรณีผู้สมัครที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
……………………………………………………………………..

เอกสำรและหลักฐำนทีใ่ ช้ในกำรสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
นำย/นำง/นำงสำว/ยศ..................................................................................................................................
อำเภอ......................................................... จังหวัด........................................................
๑. กรณีสมัครด้วยตนเองโดยอิสระและสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร (สำหรับผู้สมัครทุกคน)
สำหรับผู้สมัคร
จำนวน
ลำดับ
รำยกำรเอกสำร
(แผ่น) ครบ ไม่ครบ
1.1 □ ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
5
1.2 □ ข้อมูลประวัตผิ สู้ มัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๑8)
๑
1.3 □ หนังสือรับรองความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
1
หรือทางานในกลุม่ ทีส่ มัคร (ส.ว. 19)
1.4 □ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยาน (ข้อ 1. 3)
1
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
1.5 □ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวหรือหลักฐานอืน่
1
ของทางราชการทีม่ รี ูปถ่าย และมีเลขประจาตัวประชาชนของผูส้ มัคร
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
1.6 □ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
1
1.7 □ ใบรับรองแพทย์
1.8 □ รูปถ่าย ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓
เซนติเมตร จานวนคนละ ๑ รูป
เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงถึงควำมสัมพันธ์กบั อำเภอทีส่ มัครอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
1.๙ □ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอทีส่ มัครรับเลือก
1.1๐ □ หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในอาเภอทีส่ มัครรับเลือก
มาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
1.1๑ □ หลักฐานซึ่งแสดงว่าทางานอยูใ่ นอาเภอทีส่ มัครรับเลือกมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปีนบั ถึงวันสมัครรับเลือก
1.1๒ □ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยทางาน หรือเคยมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน
อยูใ่ นอาเภอทีส่ มัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
1.1๓ □ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ งั้ อยูใ่ นอาเภอ
ทีส่ มัครรับเลือก เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปีการศึกษา
2. กรณีสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร ยืน่ เอกสำรเพิม่ เติม ดังนี้
2.1 □ หนังสือแนะนาชือ่ บุคคล (ส.ว. 20)
1
2.2 □ หนังสือยินยอมให้เสนอชือ่ (ส.ว. 21)
1
เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงถึงควำมสัมพันธ์กบั องค์กรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
2.3 □ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กร
2.4 □ ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเคยปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นองค์กร
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
□ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๒,๕๐๐ บาท
๔. สำเนำหลักฐำนอื่น (ระบุ)
๔.๑ □ หลักฐานการลาออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๔.๒ □ เอกสารแสดงการเปลีย่ นชือ่ ตัวหรือชือ่ สกุล (ถ้ามี)

ลงชื่อ ………...........…...............……....……...…… ผู้สมัครรับเลือก
(........................................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ บั สมัคร
หมำยเหตุ

มีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชือ่
ยืนยันว่าผูส้ มัครมีคุณลักษณะเช่นนัน้ จริง

สาหรับปิดแบบข้อมูลแนะนาตัวของ
ผูส้ มัคร (ส.ว. ๑๘)
สาเนาสูตบิ ตั ร
สาเนาทะเบียนบ้าน
เช่น หนังสือรับรองการทางาน
เช่น หนังสือรับรองการทางาน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา

เช่น หนังสือรับรอง
เช่น หนังสือรับรอง
เงินสด
หนังสืออนุมตั ใิ ห้ลาออกจากราชการฯ

ลงชื่อ ………...........….........…….......…………… เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(...................................................)

ส.ว. ๑๗

QR
CODE

ใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
กลุ่มที่ .............
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
(ระบุชื่อองค์กร)
.......……………………............................................................................……
อาเภอ .......................... จังหวัด .....................................
------------------------------

ใบสมัครเลขที่ ...................... (สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)
ข้ำพเจ้ำ
(๑) นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ........................................................................
รูปถ่ำยหรือรูปภำพ
เพศ  ชำย  หญิง
พิมพ์จำกระบบฐำนข้อมูล
สัญชำติ ...............................................................................................
ทะเบียนรำษฎร
(๒) เลขประจำตัวประชำชน
----
(๓) เกิดวันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. .......................
(๔) อำยุ ......... ปี สถำนที่เกิดอำเภอ ................... จังหวัด ......................
(๕) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที่ ............................................
ตรอก/ซอย .............................................................หมู่ที่ ................. ถนน ..................................................
ตำบล/เทศบำล .......................................................อำเภอ ..........................................................................
จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(๖) บิดำชื่อ .................................................................... สัญชำติ......................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(๗) มำรดำชื่อ .................................................................สัญชำติ.......................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
(๘) คู่สมรสชื่อ ................................................................ สัญชำติ.....................................................................
เลขประจำตัวประชำชน----
ลงชื่อ ........................................... ผู้ขอรับใบสมัคร
(............................................)
ลงชือ่ ........................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้พิมพ์ใบสมัคร
(............................................)
หมายเหตุ ขอรับเอกสำรฉบับนี้ได้จำกสำนักงำนทะเบียนอำเภอหรือเขตสำหรับกรุงเทพมหำนครที่ประสงค์จะสมัคร
ก่อนกำรยื่นใบสมัคร ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

(ใบต่อ)

ส.ว. ๑๗

(๙) ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
 เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามข้อ ๕
 บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..........................................................................................................
หมู่ที่ ............ถนน.......................................... ตาบล/เทศบาล....................................................................
อาเภอ ................................................จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ......................................................................
(๑๐) วุฒิการศึกษาสูงสุด (ในประเทศไทย) .............................................สาขา....................................................
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานศึกษา ....................................................................................สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ................
(๑๑) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือก …………………………………………………………………………………..………………...
(๑๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ระหว่างวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ...........
(๑๓) คุ ณ สมบั ติ อื่ นตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
 ๑. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
 ๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
 ๓. ทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือก
 ๔. เคยทางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
 ๕. เคยศึกษาในสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองปีการศึกษา
ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่ ........ เพียงกลุ่มเดียว สมัครโดยวิธีการ
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เพียงวิธีการเดียว และสมัครอาเภอ ............................ เพียงอาเภอเดียว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็ นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา และได้แสดงข้อมูลในใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นจริงทุกประการ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิ กวุฒิ ส ภาตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร
( ...................................................)
ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............
คำเตือน

๑. กรณีที่ความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดว่า ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอาเภอ
หรือแสดงข้ อมูลในใบสมัครหรือ เอกสารหรือหลั กฐานประกอบการสมัค รอั นเป็ นเท็จ ให้ถือ ว่าผู้สมัค รผู้ นั้น กระท าการเพื่ อให้การเลื อกมิได้เป็ นไปโดยสุจริต หรือเที่ ยงธรรม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีและให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิท ธิส มัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ตามมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอาเภอ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิ นสองหมื่นบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือ กตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี ตามมาตรา ๙๒ ประกอบมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับ เลือกไม่ว่าเพราะเหตุ ใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปี ถึงสิบปี แล ะปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
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(ใบท้าย)
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ข้า พเจ้ า ................................................................................... ขอให้ ถ้อยคาด้ ว ยความ สั ต ย์ จ ริงต่ อ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ ................................จังหวัด .......................................... ดังต่อไปนี้
๑. ถำม ท่านใช้เอกสารและหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือก
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รบั รองแล้วประกอบการสมัครรับเลือก ดังนี้
 ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
 เอกสารข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
 หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙)
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น)
 หนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับ
องค์กร (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
 หนังสือยินยอมให้แนะนาชื่อ (ส.ว. ๒๑) (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน แต่ ถ้ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กเป็ น บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ต้ อ งมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัต รประจาตัวหรื อหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่ มีรูป ถ่ายสามารถ
แสดงตนได้และมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ
๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จานวนคนละ ๑ รูป สาหรับปิดแบบข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร
(ส.ว. ๑๘)
 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึง่ เกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
 หลักฐานซึ่ง แสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบีย นบ้า นในอาเภอที่สมัครรับ เลือกมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 หลั กฐานซึ่ งแสดงว่ าเคยท างานหรื อเคยมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ย นบ้ า นอยู่ ในอ าเภอ
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือก
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
 อื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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๒. ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเป็นจริงทุกประการ
๓. ถำม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๘ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ ดังนี้
ตอบ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สบิ ปีในวันสมัครรับเลือก
 มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี
 มี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ า น ท างาน หรือ เคยท างาน หรือ เคยศึ ก ษาอยู่ ในเขตอ าเภอ
ที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
ตอบ ข้าพเจ้าไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนนั้ จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
 ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล
 ไม่ เคยได้รับโทษจาคุก โดยได้พ้ นโทษมายังไม่ถึงสิบ ปีนั บถึงวันเลือกในระดับอาเภอ
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
 ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ไม่ เคยต้องคาพิพ ากษาอัน ถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ราชการหรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติ ธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 ไม่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
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 ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท าด้ ว ยประการใดๆ ที่ มี ผ ลให้ ส มาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรือ กรรมาธิ กา ร มี ส่ ว นไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มีพฤติการณ์
ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 ไม่เป็นข้าราชการ
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผู้ ดารงตาแหน่ งใดในพรรคการเมือง เว้น แต่ได้พ้ น จากการด ารง
ตาแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น รัฐ มนตรี เว้น แต่ ได้ พ้ น จากการเป็ น รัฐมนตรีม าแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ า
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในคราว
เดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
 ไม่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
๔. ถำม ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ ท่านสมัครรับเลือกกลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว
และอาเภอเดียวรวมทั้งได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงใช่หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสมัครรับเลื อกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว
และอาเภอเดียวและได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงทุกประการ
ข้อ ความข้า งต้น นี ้ไ ด้อ่า นให้ข้า พเจ้า ฟัง แล้ว ขอรับ รองว่า ถูก ต้อ งและใช้ย ืน ยัน ในชั ้น ศาลได้ด้ว ย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยคา
(ลงชื่อ) ....................................................
(....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน
คำสั่ง ผู้อำนวยกำรกำรเลือกระดับอำเภอ
 ให้รับใบสมัคร
 ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ..............................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ..............................................
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............

ส.ว. ๑๘

ข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร
รูปถ่ำย
ขนาด ๔.๐ X ๕.๒๓ ซม.
โดยประมาณ

ระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

หมำยเลข....

กลุ่มที่ ........ วิธีกำรสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อ
ผู้สมัครจำกองค์กร
๑. ชื่อ–ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................................................................................
อายุ ......... ปี อาชีพ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .........................................
๒. ประวัติการศึกษา
๒.1 ............................................................................................................................. ...................................
๒.2 ................................................................................................................................................................
๒.3 ............................................................................................................................. ...................................
๓. ประวัติการทางานหรือประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มที่สมัคร
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๔. ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
....................................................................................................................................... ..................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)

ส.ว. ๑๙

หนังสือรับรองควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ หรือทำงำนในกลุ่มที่สมัคร
ที่ ..........................

เขียนที่ .................................................
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ............

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อยู่บ้านเลขที่ ..............................
หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ......... ........................
ขอรับรองว่า (เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....
 ท างานหรื อ เคยท างานในกลุ่ ม ที่ ส มั ค รเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี ตั้ งแต่ วั น ที่ ..............
เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ……..
พร้อมนี้ได้แนบสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ……………………………
(ระบุชื่อพยานอย่างน้อยหนึ่งคน)
……….…………..............................................................................................................................
...........................
จานวน ............. ฉบับ มาด้วยแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง
(ลงชื่อ) ........................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(.....................................................)

หมำยเหตุ เอกสารนี้ไม่ใช้บงั คับแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นสตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพนั ธุ์ และ
กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

ส.ว. ๒๐
หนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจำกองค์กร
-----------------------------ที่ ......................................................
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. ………....
เรียน ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(ระบุชื่อองค์กร)
ด้วยองค์กร ..................................................................................ได้
มีมติคณะกรรมการบริหารงาน
ในการประชุมครั้งที่......../.......... เมื่อวันที่ ...............เดือน................... พ.ศ. ....... เห็นชอบให้แนะนาชื่อบุคคล
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ........ อาเภอ ............................ จังหวัด ...............................ได้แก่

นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- สัญชาติ .........................................
เพศ................อายุ ...............ปี ที่อยู่ตามบ้ านเลขที่ .................. หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................
ถนน .....................................ตาบล.....................................อาเภอ.................................จังหวั ด...........................
วุฒิการศึกษา............................ สาขา ....................... อาชีพ ........................ตาแหน่ง.........................................
ซึ่งบุ คคลดังกล่ าวเป็ น บุ ค คลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ห รือท างานในกลุ่ ม ที่ส มัครและ
มีความสัมพันธ์กับองค์กร ดังนี้
 เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
ขอรั บ รองว่าข้ อความและหลั กฐานดังกล่ าวข้างต้นถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ในกรณี ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น
ลงชื่อ ....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร............................................
วันที่ ............เดือน........................พ.ศ. ...............
หมำยเหตุ องค์กรใดไม่มีคณะกรรมการบริหารงาน ให้ผู้ที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานขององค์กร
เป็นผู้แนะนาชื่อแทน โดยให้ทาเครื่องหมาย “-” ในช่องมติคณะกรรมการบริหารงานในการประชุม
ครั้งที่ ......../.......... เมื่อวันที่ ...............เดือน................... พ.ศ. .......

ส.ว. ๒๑

หนังสือยินยอมให้แนะนำชื่อ
ที่ ..........................

เขียนที่ .................................................
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ......................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด .............. ....................
(ระบุชื่อองค์กร)
ยินยอมให้........................................................................................................................................................
เสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้ ารั บ การสมั ค รรั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก วุฒิ ส ภา ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ........................................................ผู้สมัคร
(......................................................)

