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ประกาศสมัชชาแหงชาติ
เรื่อง การประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหการประชุมสมัชชาแหงชาติและวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนไปดวย
ความเรียบรอย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ จึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พุ ทธศั กราช
๒๕๔๙ ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ประธาน” หมายความวา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ
“รองประธาน” หมายความวา รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รองประธานสมัชชา
แหงชาติ
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสมัชชาแหงชาติ
“ภาค” หมายความถึง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ ตามประกาศ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชา
แหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสมัชชา
แหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสมัชชาแหงชาติ
“การประชุม” หมายความวา การประชุมสมัชชาแหงชาติ
ขอ ๒ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่ประธานสมัช ชาแหงชาติรักษาการ
ตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
สวนที่ ๑
การประชุม
ขอ ๓ การประชุมยอมเปนการเปดเผย และประธานจะจัดใหมีการถายทอดการประชุม
ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ก็ได
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ขอ ๔ การนั ดประชุ ม ใหทํ า เป น หนัง สื อโดยส งทางไปรษณี ยแ ละจั ดใหมี การประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น เวนแตเมื่อไดบอกนัด
ในที่ประชุมแลว
ในการสงหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย ใหสงบัญชีรายชื่อสมาชิกสมัช ชาแหงชาติตาม
ขอ ๙ ไปดวย
ขอ ๕ การประชุมตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู
จึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๖ ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม
หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๗ หามมิใหมีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย ในการประชุมสมัชชาแหงชาติ
ขอ ๘ หา มมิ ใ ห มี ก ารหาเสี ยงหรื อชั ก ชวนให ล งคะแนนเสี ย งให ผู ห นึ่ งผู ใ ดในบริ เ วณ
ที่ประชุม
สวนที่ ๒
วิธีการเลือก
ขอ ๙ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกสมัชชาแหงชาติ โดยมีรายละเอียดตามแบบ
ที่กําหนดไวทายประกาศนี้ เพื่อใหสมาชิกทราบ
ขอ ๑๐ ให สํ า นั ก งานจั ด ให มี ส ถานที่ แ ละคู ห าสํ า หรั บ ลงคะแนนที่ ป ลอดภั ย สะดวก
และปราศจากสิ่งรบกวน
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานจัดทําบัตรลงคะแนนตามแบบที่กําหนดไวทายประกาศนี้ ทั้งนี้บัตร
ลงคะแนนทุกใบจะตองประทับตราสํานักงานและมีลายมือชื่อเลขาธิการ
ขอ ๑๒ ใหสมาชิกแสดงตนพรอมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ใด
ที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน กอนเขาสูบริเวณการคัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานจายบัตรลงคะแนนใหแ กสมาชิกคนละ ๑ ใบ ตามจํานวนสมาชิ ก
ที่มาประชุมและใหสมาชิกลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่บัตรลงคะแนนใดรับไปแลวเกิดชํารุด
เสียหายใหนําบัตรดังกลาวมาแลกบัตรใหม
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ขอ ๑๔ ในการประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกดวยกัน เอง ใหสมาชิกนําบัตรลงคะแนนเขาไป
ในคูหาตามที่จัดไว โดยใชดินสอดํา ๒ B ระบายหมายเลขที่เลือกลงบนบัตรลงคะแนน จํานวนสาม
หมายเลข แลวใหสมาชิกนําไปหยอนในหีบรับบัตรลงคะแนนตามที่ไดจัดไว
ในการคัดเลือกสมาชิกจะคัดเลือกสมาชิกจากภาคเดียวกันหรือตางภาคกันก็ได
ขอ ๑๕ เมื่อไมมีผูใดลงคะแนน ใหประธานสั่งปดการคัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง
ขอ ๑๖ บัตรลงคะแนน ตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่เครื่องอานบัตรไมสามารถประมวลผลได
(๓) บัตรที่มิไดระบายหรือทําเครื่องหมายเปนอยางอื่น
(๔) บัตรที่ระบายหมายเลขซ้ํากัน
บัตรดังกลาวใหกรรมการตรวจนับคะแนนสลักหลังวา “เสีย” แลวใหกรรมการตรวจนับคะแนน
ไมนอ ยกวาสามคนลงลายมือชื่อกํากับไว
ในการนั บ คะแนนหากมี บัต รเสี ย ใหแ ยกบัต รเสีย ไว สว นหนึ่ งและหา มมิ ใ ห นั บ บัต รเสี ย
เปนคะแนนไมวากรณีใด ๆ
ขอ ๑๗ ใหประธานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นคณะหนึ่ง จากสมาชิกมีจํานวน
ไมเกินสิบคน เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยและตรวจนับคะแนนในการคัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง
ขอ ๑๘ หามสมาชิกที่ มิใ ช กรรมการตรวจนับ คะแนนเขาไปในบริเ วณที่ทํา การตรวจนั บ
คะแนน
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทําการตรวจนับคะแนนรวดเดียว และโดยเปดเผย
จนเสร็จ
หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการตรวจนับ คะแนนนําบัตรในแตละหีบบัตรมารวมกัน และนําเขา
เครื่ อ งอ า นบัต ร เพื่ อ ดํ าเนิ น การรวมคะแนน เมื่ อ เสร็ จ แล วให รี บ รายงานแสดงผลการลงคะแนน
ตอประธาน
ให ป ระธานประกาศผู ไ ด ค ะแนนเสี ย งสู ง สุ ด เรี ย งลงไปตามลํ า ดั บ จนครบสองร อ ยคน
เปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับเลือกเกินสองรอยคน
ใหใชวิธีจับสลาก

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขอ ๒๑ เมื่อมีการประกาศผลการนับคะแนนแลว หามมิใหมีการคัดคานผลการนับคะแนน
สวนที่ ๓
การดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการเลือก
ขอ ๒๒ เมื่ อ ได ร ายชื่ อ ผู ส มควรได รั บ การโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาร า ง
รัฐธรรมนูญจํานวนสองรอยคนแลว ใหประธานแจงรายชื่อไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
มีชัย ฤชุพนั ธุ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่ประธานสมัชชาแหงชาติ

บัญชีรายชื่อสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
(แยกตามภาค)
ภาครัฐ
หมายเลข
๐๐๐๑
...
...

ชื่อ-สกุล (ตามหมายเลข)

อาชีพ

ที่อยู

ชื่อ-สกุล (ตามหมายเลข)

อาชีพ

ที่อยู

ชื่อ-สกุล (ตามหมายเลข)

อาชีพ

ที่อยู

ชื่อ-สกุล (ตามหมายเลข)

อาชีพ

ที่อยู

ภาคเอกชน
หมายเลข
...
...
...

ภาคสังคม
หมายเลข
...
...
...

ภาควิชาการ
หมายเลข
...
...
...

บัญชีรายชื่อสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
(เรียงตามหมายเลข)
หมายเลข
๐๐๐๑
…
...
...
...
...

๒๐๐๐

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

ที่อยู

