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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และวิธีการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา
และเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ ด้าน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
๑. การเสนอชื่อโดยนิติบุคคล
๑.๑ วัน เวลาในการเสนอชื่อ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๑.๒ สถานที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๑.๓ การเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาด้านต่าง ๆ (ส่วนกลาง ๑๑ ด้าน)
๑.๓.๑ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๓.๒ นิติบุคคลใดที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคําขอ ตามแบบ
สปช. ๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน
๑.๓.๓ นิติบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน และเสนอชื่อ
บุคคลได้ไม่เกินนิติบุคคลละสองชื่อ
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๑.๓.๔ เอกสาร หลักฐานและมติของนิติบุคคล ประกอบด้วย
(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคล
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นของหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
(๓) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคล
(๔) เอกสารที่แสดงการเป็นนิติบุคคล
(๕) มติของนิติบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๕.๑) สําหรับส่วนราชการ ให้เสนอชื่อตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ อ.ก.พ. กรม แล้วแต่กรณี
(๕.๒) สําหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ให้เสนอชื่อตามมติของ
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
(๕.๓) สําหรับหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีคณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแล
หรือบริหารงาน ให้เสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแล
หรือบริหารงานให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ
(๕.๔) นิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือสภา ให้เสนอชื่อ
ตามมติของคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิหรือคณะกรรมการของสภา
(๕.๕) นิติบุคคลอื่นที่มีคณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลหรือบริหารงาน
ให้เสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการของนิติบุคคลนั้น
(๕.๖) สถาบันการศึกษา ให้เสนอชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการ
สถาบัน
(๕.๗) นิติบุคคลใดไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้กํากับดูแลหรือบริหารงาน
ให้ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ
สําหรับพรรคการเมืองใดประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๙/๒๕๕๗
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้เสนอชื่อ
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๑.๓.๕ บุคคลที่นิติบุคคลเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติ
(๑.๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑.๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๕ ปี ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๒.๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒.๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒.๓) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๒.๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๒.๕) เคยต้ องคํ าพิ พากษาให้ ทรั พย์ สิ นตกเป็ นของแผ่ นดิ นเพราะร่ํ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๒.๖) อยู่ ร ะหว่ า งต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ
เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่ง
(๒.๗) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก
(๒.๘) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๓.๖ เอกสารและหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว อื่ น
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
(๓) แบบแสดงความประสงค์ว่าจะปฏิรูปด้านใดด้านหนึ่ง (แบบ สปช. ๒)
ดังนี้
(๓.๑) ด้านการเมือง
(๓.๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓.๓) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๓.๔) ด้านการปกครองท้องถิ่น
(๓.๕) ด้านการศึกษา
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(๓.๖) ด้านเศรษฐกิจ
(๓.๗) ด้านพลังงาน
(๓.๘) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๓.๙) ด้านสื่อสารมวลชน
(๓.๑๐) ด้านสังคม
(๓.๑๑) ด้านอื่น ๆ
๑.๓.๗ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ โดยบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจะทําหนังสือยินยอม
ให้มีการเสนอชื่อเกินหนึ่งฉบับมิได้ (แบบ สปช. ๓)
๑.๓.๘ คํ า รั บ รองของบุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติ
(แบบ สปช. ๔)
๑.๓.๙ วิ ธี ก ารยื่ น เอกสารของนิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น เอกสารหรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ ณ สถานที่ตามข้อ ๑.๒ ในกรณีการส่งทางไปรษณีย์จะถือการประทับตรา
ไปรษณีย์ภายในวันที่กําหนดให้ยื่นคําขอเป็นสําคัญ โดยใช้เอกสารตามแบบ สปช. ๑ ถึง สปช. ๔
๒. การสรรหาบุคคลของคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
๒.๑ คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบล
ในระดับจังหวัดของจังหวัดนั้นครั้งล่าสุดและประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เป็นกรรมการ
จะเป็นผู้สรรหาบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑.๓.๕)
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๒.๒ คณะกรรมการสรรหาประจํ า กรุ ง เทพมหานครประกอบด้ ว ย ประธานที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้แทน
สภาองค์กรชุมชนเขตในระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุดและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํ า กรุ ง เทพมหานคร เป็ น กรรมการ จะเป็ น ผู้ ส รรหาบุ ค คลซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนาในกรุ ง เทพมหานคร
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑.๓.๕) เพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๒.๓ ระยะเวลาการสรรหา (จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร)
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
๒.๔ สถานที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่น
ที่คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานครกําหนด

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๓ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒.๕ การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๒
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาดังกล่าวกําหนด โดยใช้แบบ สปช. ๔ และ สปช. ๕ เป็นเอกสารประกอบ
ในการสรรหา
๓. กรณี ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ โดยนิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการสรรหาประจํ า จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานครคัดเลือก มีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือ
(๒) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
๔. แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ
ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ect.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ภุชงค์ นุตราวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

