
เขียนที่......................................................................... 
         วันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 
 
เรือ่ง   แต่งตัง้ผูช้ว่ยดาํเนินงานของสมาชกิวฒุสิภา   

เรียน   เลขาธิการวุฒิสภา 

ข้าพเจ้า........................................................................................................................................... 

สมาชิกวุฒิสภา       จังหวัด ...................................................       จากการสรรหา  ภาค......................................        

หมายเลข.............  ได้เสนอแต่งตั้ง  ยศ/นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 

เป็นผู้ช่วยดําเนินงานฯ  คนที่............  โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนทุกประการ  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ตามประกาศวุฒิสภา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 

๑.  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๓ 

๒.  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา  ผู้ชํานาญการ 
ประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาคนอื่น 

๓.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๖ ดังนี้ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  หรือ 

      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และเคยปฏิบัติงานหรือประสานงานทางด้าน 
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 
                          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้าน
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ 

      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมือง 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
                          สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 
และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

ในการนี้  ขอให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ช่วยดําเนินงานฯ  ของ 
ข้าพเจ้า  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. .................  ตั้งแต่วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................... 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
   
  ขอแสดงความนับถือ 

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

         สมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

  กลุมงานบรหิารทั่วไป      

  สํานักบริหารงานกลาง 

เลขรับ......................... 

วันที่........................... 



     
 
 
 

 ใบรายงานตัว 
ผู้เช่ียวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา 

 และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
  

  ผู้เช่ียวชาญฯ      ผู้ชํานาญการฯ คนที่ .......   ผู้ช่วยดําเนินงานฯ  คนที่ ........ 
(ระบุช่ือ สมาชิกวุฒิสภา)...................................................................................................................................... 

  จังหวัด .......................................................................... 
  สรรหา ภาค .................................................................. 

๑.  คํานําหน้าชื่อ .....................ชื่อ....................................................ชื่อสกุล...................................................... 
(ภาษาไทย) 

๒.  คํานําหน้าชื่อ .....................ชื่อ....................................................ชื่อสกุล...................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) 

๓.  สัญชาติ....................................เชื้อชาติ....................................................ศาสนา........................................ 
๔.  เกิดวันที่........................เดือน............................................พ.ศ. .................................อายุ........................ปี 
    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  
๕.  ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................... 
     โทรศัพท์ที่บ้าน...............................................................ที่ทํางาน............................................................... 
     โทรสาร.......................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................... 
๖.  สถานภาพ     โสด      สมรส    หย่า     หม้าย 
     คู่สมรส  ชื่อ - สกุล ................................................................อาชพี............................................................. 
๗.  ได้สําเร็จการศึกษา   ปริญญาเอก   ปริญญาโท         ปริญญาตรี 
     ปวส./อนุปริญญา   ปวช.         มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
    สาขาวิชาหรอืวชิาเอก.....................................................................................................................................................และได้รับอนุมัติจาก 
 สถาบันการศึกษา........................................................................................................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่.............เดือน.............................................พ.ศ. ................โดยสําเร็จการศึกษามาแล้วเป็นเวลา..................ปี.................เดือน 
 
               ๘. เคยศึกษา ... 
 
 
 

รูปถ่าย
ขนาด ๓ x ๔ ซม. 
จํานวน ๒ รูป 

 



- ๒ - 
 

๘.  เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือประสานงานทางด้านการเมือง 

     มาแล้ว..................ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. ........................... ถึง พ.ศ. ........................ 

๙.  ประสบการณ์ทํางาน ...................................................................................................................................................... 

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

๑๐. ปัจจุบันประกอบอาชีพ................................................................................................................................................. 

      ตําแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 

      โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................................โทรสาร................................................................... 

๑๑. ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารและหลักฐานมาพร้อมนี้ 

   สาํเนาทะเบียนบ้าน      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล      สําเนาคุณวุฒิการศึกษา 

   รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป   ใบรับรองแพทย์ 

   อื่น ๆ ................................................................................................................................................ 
๑๒. ข้าพเจ้าให้คํารับรองโดยสัตย์จริงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการและไมมี่ลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา        
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
    

   ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คําสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น 
           

                                           (............................................................) 
                                                          ผู้เชี่ยวชาญฯ / ผู้ชํานาญการฯ / ผู้ช่วยดําเนินงานฯ 
                       

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

                                             สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด.........................../สรรหา ภาค..........................  

                                                                     เลขประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา.............. 

 
หมายเหตุ  - ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก 
     วุฒิสภา ก็ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที และหากจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จมีความผิดฐาน 
                      แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 



 
ใบรบัรองคณุสมบตัิผูช้ว่ยดาํเนนิงานของสมาชกิวฒุิสภา 

 

  ข้าพเจ้า....................................................................................................................................... 

สมาชิกวุฒิสภา      จังหวัด......................................................................................... 

  จากการสรรหา   ภาค.................................................................. 

ได้เสนอแตง่ตัง้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ 

เป็นผู้ช่วยดําเนินงานฯ  คนที่ ...... โดยขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามประกาศวุฒสิภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  ดังนี้ 

๑. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓ 
๒. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผู้ชํานาญการ 

ประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาคนอื่น 
 ๓.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามข้อ ๖ คือ 
      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยปฏิบัติหรือประสานงาน 
                                     ทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
      ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้าน 
                                     การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 
       ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้าน 
                                    การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
       สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 
                                    และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

 

 

 

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

                                         สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด................................../สรรหา ภาค.........................  

                                                                 เลขประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา............ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                สําหรับเจาหนาที่ 

เลขประจําตัว ส.ว. 
   

แบบกรอกขอมูลสวนบุคคลเพื่อการเผยแพร 
 
ช่ือ  –  ช่ือสกุล  (ระบุคํานําหนาชื่อ)........................................................................................................................ 

                          ตําแหนงผูเช่ียวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา     

                ตําแหนงผูชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา   

    ตําแหนงผูชวยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา   

ของ   (ยศ/นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 

     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด.................................................. 

สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา ภาค.............................. 

สถานที่ติดตอได 

บานเลขที่...................................หมูที่.....................หมูบาน.................................................................................... 

ซอย...........................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................................. 

โทรศัพท.......................................................................................โทรสาร.............................................................. 

โทรศัพทเคล่ือนที่..................................................................E-mail..................................................................... 

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

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

 
 
หมายเหตุ    ขอมูลฯ  ดังกลาวขางตน  จะนําไปเผยแพรเพ่ือประโยชนในการประสานงานแกบุคคล หรือหนวยงานที่เกีย่วของ 




