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ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กําหนดใหมี
สมัชชาแหงชาติ ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการสรรหา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก
ผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวาสิบ แปดป จํานวนไมเกิน สองพันคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือก
สมาชิกดวยกันเอง ใหเหลือจํานวนสองรอยคน แลวใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกใหเหลือ
หนึ่งรอยคน เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปน สมาชิกสภารา ง
รัฐธรรมนูญนั้น
บัดนี้ สมควรกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อ แตงตั้งเปนสมาชิกสมัช ชา
แหงชาติ โดยคํานึ งถึง บุคคลจากกลุ ม ตา ง ๆ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาควิช าการ
จากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสมและคํานึงถึงระยะเวลาที่จะตองเรงรัดดําเนินการใหไดมาซึ่งสมัชชา
แหงชาติและสภารางรัฐ ธรรมนูญ เพื่อใหการจัดทํารางรัฐ ธรรมนูญสามารถดําเนิน การตอไปโดยเร็ว
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จึงมีประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยยอ
วา “กดส.” ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ตามที่ประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติมอบหมายหรือผูแทนเปนประธานคนหนึ่ง และกรรมการ ไดแก ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแ ละผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนไมเกิน
แปดคน ซึ่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแ ตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงิน เดือนประจํา ผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ องคการ
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองทองถิ่น ผูบริหารหรือสมาชิกสภาหรือองคกรปกครองทองถิ่น
สมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาวเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดประชุมเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการเลือกผูแทนกลุมหรือภาคตาง ๆ
(๒) กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนตาง ๆ ตามความจําเปน
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(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนผูแทนกลุมหรือภาค
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
(๕) สงผูแทนเขาสังเกตการณการสรรหาผูแทนของกลุมหรือภาค
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือเจาหนาที่ตาง ๆ ตามความจําเปน
(๗) ใหคําแนะนําและวินิจฉัยการดําเนินการขององคกรหรือคณะบุคคล และในกรณี
สมควรอาจสั่งใหมีการสรรหาผูแทนใหม โดยคํานึงถึงกรอบระยะเวลาอันจํากัด คําวินิจฉัยของ กดส.
ใหเปนที่สุด
ขอ ๒ ผูที่จะไดรับเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
(๓) ไมเปนรัฐมนตรี
(๔) ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(๕) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
ภายในเวลาสองปกอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ขอ ๓ ใหองคกรและคณะบุคคลตามบัญชี ๑ ทายประกาศนี้ ดําเนินการเลือกกันเองใหได
จํานวนตามที่กําหนดไวในบัญชี ๑ ทายประกาศนี้ โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาและตาม
วิธีการที่ กดส. กําหนด
ในกรณีรายชื่อที่เสนอมาซ้ําซอนกันหรือปรากฏวาผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ ๒ ลาออก หรือ
เสียชีวิต กดส. มีอํานาจตัดรายชื่อนั้นออกโดยมิตองจัดใหมีการเลือกหรือเสนอชื่อผูอื่นแทน
ขอ ๔ เมื่อการเลือกตามขอ ๓ แลวเสร็จ ใหองคกรและคณะบุคคลผูไดรับมอบหมายตาม
บัญชีทายประกาศนี้ ดําเนินการจัดสงรายชื่อพรอมทั้งขอมูลตามแบบที่แนบทายประกาศนี้ใหคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติเปนหนังสือภายในสองวัน โดยจัดสงทางโทรสาร ไปรษณียหรือนําสงดวยตนเอง
ในกรณีที่ไมอาจดําเนิน การสรรหาไดทันตามกําหนดเวลาในขอ ๓ หรือมิไดจัดสงรายชื่อ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน สมควร หรือมีการตัดรายชื่อบุคคลใดตาม
ขอ ๓ วรรคสอง เปน เหตุใ หรายชื่อผูแ ทนองคกรหรือคณะบุคคลวางลง ใหจํานวนที่ขาดหายไป
เปนจํานวนที่ตองดําเนินการตอไปตามขอ ๕
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ขอ ๕ ให กดส. แบงจํานวนที่เหลือจากการเสนอตามขอ ๓ และขอ ๔ ออกเปนสองสวน
มีจํานวนเทากันหรือใกลเคียงกันที่สุดและแจงใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อสวนแรกไปยังคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติภายในเวลาที่กําหนด และคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอสวนที่เหลือรวมกับ
รายชื่อสวนของคณะรัฐมนตรีตอ กดส. ภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรายชื่อจากคณะรัฐมนตรี
การเสนอรายชื่อตามขอนี้ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมที่หลากหลายของประชาชน ในแตละกลุม
อาชีพ จังหวัดหรือภูมิภาค ตามความสันทัดจัดเจนในการยกรางกฎหมาย หรือวิชาการดานรัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรหรือนิติศาสตร โดยเนน การเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อตามขอ ๔ ที่ยังครอบคลุม
ไมทั่วถึง
ขอ ๖ เมื่อสรรหาไดจํานวนบุคคลครบถวนตามที่ตองการแลว ให กดส. จัดทําบัญชีรายชื่อ
บุคคลทั้งหมด โดยจําแนกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ ทั้งนี้ในแตละภาคให
เรียงรายชื่อตามตัวอักษร แลวเสนอประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เพื่อนําความกราบบังคมทูล
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติตอไป
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งแลว ใหประธานคณะมนตรีความมั่น คงแหงชาติ
สงเรื่องใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญตอไป
กอนการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หากตําแหนงสมาชิกสมัช ชาแหงชาติวางลง
ไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหสมัชชาแหงชาติประกอบดวยสมาชิกเทาที่มี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ

บัญชี ๑
ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ
จํานวน ๒,๐๐๐ คน
ประเภทที่ ๑ ผูแทนภาคเศรษฐกิจ – สังคม
จํานวนรวม ๗๖๗ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

ผูแทนองคกรดานการเกษตร เชน การทํานา การทําไร การทําสวน
การเลี้ยงสัตว การเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพชื และสัตว การประมง
การแปรรูปสินคาเกษตรชุมชนหรืองานเกษตรกรรม จังหวัดละ ๒ คน จํานวน ๑๕๒ คน
ผูแทนองคกรดานการอุตสาหกรรม เชน การทําเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือ
ยอยหิน การผลิตอาหาร เครือ่ งดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุง หม เครื่องหนัง
การผลิตไม เฟอรนเิ จอร กระดาษ การผลิตเคมีภณ
ั ฑ ยา ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ยางธรรมชาติ แกว ปูนซีเมนต เซรามิค วัสดุกอสราง
อัญมณี เครื่องประดับ โลหะ เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ ยานยนตและ
อะไหล เครือ่ งใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ หรือการผลิตและ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ จังหวัดละ ๒ คน
จํานวน ๑๕๒ คน
ผูแทนองคกรดานการบริการ เชน กิจการดานการคมนาคม การขนสง
การสื่อสาร การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเขา – สงออก
การคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมในประเทศ การทองเที่ยว
การกีฬาและนันทนาการ ศิลปน นักรอง นักแสดง นักประพันธ
จังหวัดละ ๒ คน
จํานวน ๑๕๒ คน
นายกสภา ประธานสภาหรือผูดํารงตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกัน หรือผูแทน
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคน ไดแก เนติบณ
ั ฑิตยสภา สภาทนายความ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก แพทยสภา สัตวแพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย สภากายภาพบําบัด สภาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย คุรุสภา สภาวิชาชีพบัญชี สภาการเหมืองแร สภาเภสัชกรรม
สภาผูส งสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
จํานวน ๑๘ คน
ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงละหนึ่งคน (๔๕ แหง) ซึ่งกระทรวง
แรงงานจัดใหเลือกกันเอง ใหเหลือ ๒๐ คน ผูแทนสหภาพแรงงาน
ภาคธุรกิจเอกชนแหงละหนึ่งคน (๑,๓๗๒ แหง) ซึ่งกระทรวงแรงงาน
จัดใหเลือกกันเองใหเหลือ ๗๖ คน
จํานวน ๙๖ คน

-๒ (๖)

ผูแทนสื่อมวลชน สาขาหนังสือพิมพ ซึ่งสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
เลือก ๑๕ คน สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจัดใหเลือกกันเอง
ใหเหลือสาขาละ ๑๕ คน
จํานวน ๔๕ คน
(๗)
ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิจดทะเบียนซึ่งมิใชองคกรหรือบุคคลตาม (๑) – (๖)
และซึ่งดําเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชน การสาธารณสุข การสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สัตวปาหรือพันธุพืช การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ การสงเสริม
รายไดและอาชีพ การคุมครองผูบริโภค หรือการสาธารณประโยชนอื่น
จังหวัดละ ๒ คน
จํานวน ๑๕๒ คน
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) ในแตละจังหวัดใหมี
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติประจําจังหวัด.......
เรียกโดยยอวา “กดส.ประจําจังหวัด .......” ซึ่งประกอบดวยผูวา ราชการจังหวัด
หัวหนาศาลประจําจังหวัดหรือผูแ ทน ๑ คน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน ๑ คน อัยการจังหวัดหรือผูแ ทน ๑ คน วัฒนธรรมจังหวัดหรือผูแทน
แรงงานจังหวัดหรือผูแ ทน รวมกันจัดใหองคกรตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗)
มาประชุมเลือกกันเองในแตละประเภทใหไดจังหวัดละ ๒ คนตอประเภท โดยบุคคล
หรือองคกรนั้นจะไปเลือกในอีกประเภทหนึ่งในจังหวัดเดียวกันไมได ในกรณีที่มี
การคัดคานกอนเลือก ใหคณะกรรมการโดยเสียงขางมากเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคาน
คําวินิจฉัยใหเปนทีส่ ุดและใหดําเนินการเลือกไปตามคําวินิจฉัยนั้น
องคกรตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) หมายถึงองคกรผูมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเภทที่ ๒ ผูแทนภาครัฐ
จํานวนรวม ๓๑๘ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๑)
ผูแทนกระทรวง กระทรวงละ ๑ คน
จํานวน ๒๐ คน
(๒) ผูแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผูแ ทนกองบัญชาการทหารบก
ผูแทนกองบัญชาการทหารเรือ
ผูแทนกองบัญชาการทหารอากาศ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จํานวน ๕ คน

-๓(๓)

(๔)
(๕)

(๖)
(๗)

ผูแทนขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร ขาราชการครู ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการอัยการ ขาราชการตํารวจ ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการศาลยุติธรรม
ขาราชการตุลาการศาลปกครอง ขาราชการฝายศาลปกครอง ขาราชการ
ฝายรัฐสภา ซึ่งองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภท
เลือกองคกรละ ๕ คน โดยใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภท
ดําเนินการ
จํานวน ๗๕ คน
หัวหนาสูงสุดของรัฐวิสาหกิจซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินการ
จํานวน ๒๐ คน
หัวหนาสูงสุดขององคการมหาชนซึง่ เลือกกันเอง โดยใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ดําเนินการ
จํานวน ๑๐ คน
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเลือกกันเอง โดยใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ จํานวน ๓๖ คน
กํานันผูใหญบานซึง่ เลือกกันเองจังหวัดละ ๒ คน โดยให กดส.ประจํา
จังหวัด......... แตละจังหวัด ดําเนินการ
จํานวน ๑๕๒ คน

ประเภทที่ ๓ ผูแทนภาคการเมืองและการปกครองทองถิ่น
จํานวนรวม ๒๒๗ คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๑)
ผูแทนพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน
จํานวน ๔๔ คน
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึง่ เลือกกันเอง
จํานวน ๓๖ คน
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานคร
จํานวน ๒ คน
(๔) ผูแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาง ๆ ซึง่ เลือกกันเอง
จํานวน ๗๒ คน
(๕) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเลือกกันเอง
จํานวน ๗๒ คน
การดําเนินการตามขอนี้ (๒) (๔) (๕) ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
(๖)
นายกสภาเมืองพัทยา
จํานวน ๑ คน
ประเภทที่ ๔ ผูแทนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑๖ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๑)
ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตัง้
จํานวน ๒ คน
(๒) ผูแทนศาลยุติธรรม
จํานวน ๒ คน
(๓) ผูแทนศาลปกครอง
จํานวน ๒ คน
(๔) ผูแทนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
จํานวน ๒ คน

-๔ (๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ผูแทนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูแทนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒
๒
๒
๒

คน
คน
คน
คน

ประเภทที่ ๕ ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนรวม ๓๐๒ คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(๑)
ผูแทนอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ซึ่งเลือกกันเอง
จํานวน ๑๐ คน
(๒) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและอธิบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน ๑๔๐ คน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะ ภาควิชาหรือสาขาวิชาดังกลาวเลือก
แหงละ ๒ คน
จํานวน ๑๕๒ คน
ประเภทที่ ๖ นิสิตนักศึกษา
จํานวนรวม ๑๔๐ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นายกองคการบริหารนิสิตนักศึกษาหรือตําแหนงในลักษณะเดียวกันของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
จํานวน ๑๔๐ คน
รวมทั้งหมด

๑,๗๗๐ คน

ประเภทที่ ๗ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่คณะรัฐมนตรีสรรหา
จํานวน ๑๑๕ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเภทที่ ๘ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคม และภาควิชาการ ที่ คมช.สรรหา
จํานวน ๑๑๕ คน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเภทที่ ๙ ผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม
และภาควิชาการ ที่เหลือจากการสรรหาตามขอ ๕ โดยใหแบงจํานวน
ที่เหลือมีจํานวนเทากัน หรือใกลเคียงกันทีส่ ุดเปนสองสวน โดยให
คณะรัฐมนตรี และ คมช. เปนผูส รรหาเพิ่มแตละสวนจนครบ ๒,๐๐๐ คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบการรายงานผลการเลือก
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
--------------------------๑. กลุม หรือองคกรผูเสนอรายชื่อ ...........................................................................................................
จังหวัด ................................................................................................................................................
๒. วันที่ดําเนินการเลือก ..........................................................................................................................
๓. ขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินการเลือก (ถามี) ....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๔. ผลการเลือก มีดังนี้
ลําดับ

ชื่อ
(ระบุ ยศ ชื่อตัว และชื่อสกุล)

อายุ ที่อยูปจจุบัน

อาชีพ

ตําแหนงหรือ ระดับความรู
หนาที่การงาน และสาขา

ลงชื่อผูรายงานผล ......................................
( ................................. )
ตําแหนง ................................................

