
 
 แบบ สปช.๑ 

            

ค ำขอนิติบุคคล 

เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ 

------------------------------ 

        ที.่.......................................................................... 
ข้าพเจ้า ชื่อ..............................................ชือ่สกุล...............................................อายุ.................ปี สัญชาติ................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................... 

ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย ์ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร...............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................... 
เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล...................................................................................................... 
มีความประสงค์ยื่นค าขอเพ่ือเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้าน............................................ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. สถานที่ตั้งของนิติบุคคล เลขที.่..............หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................... 

ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์      
โทรศัพท์...............................................โทรสาร...............................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................... 
 ๒. สถานภาพของนิติบุคคล ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน  
 ๓. มติ อ.ก.พ. กระทรวง กรม คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนหรือสมาคมหรือมูลนิธิหรือสภา 
หรือนิติบุคคลหรือสถาบันหรือผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือบริหารงานในกรณีที่นิติบุคคลใดไม่มีคณะกรรมการ
เป็นผู้ก ากับดูแลหรือบริหารงาน ครั้งที.่..........เมื่อวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ............ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอชื่อ.........................................ชื่อสกุล ........................................ เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
  กรณีพรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้รับรองในการเสนอชื่อ 
 ๔. นิติบุคคลที่ยื่นค าขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘ ดังนี้ 
  ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่เสนอชื่อ 
   (๑) ชื่อ..........................................ชื่อสกุล.........................................อายุ............ป ีสัญชาติ.............. 

    (๒) เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

   (๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.........หมู่ที.่........ตรอก/ซอย..............................ถนน................................    

ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์.............................................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................................... 
   (๔) คุณวุฒิการศึกษา (สูงสุด)............................................................................................................. 
  ๔.๒ บุคคลที่เสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ (ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงภาคเดียว) 
    (๑) ภาครัฐ    (๒) ภาคเอกชน   (๓) ภาคสังคม 
    (๔) ภาควิชาชีพ   (๕) ภาควิชาการ   (๖)  ภาคอ่ืน 

 

(ชื่อนิติบุคคล) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 

วันที่รับ.................................................. 

เลขที่รับ................................................ 

เวลำ...................................................น. 



 

- ๒ -                                                                      
 

แบบ สปช.๑ 

๔.๓ บุคคลที่นิติบุคคลเสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สรุปสาระส าคัญโดยย่อให้อยู่ในกรอบ ในกรณีประสงค์จะส่งเอกสารอื่นเพิ่มเติม อาจแยกส่งมาพร้อมกนัได้) 

 ๕. ข้าพเจ้าได้ยื่นค าขอ (แบบ สปช.๑) พร้อมหลักฐานต่างๆ จ านวน ๓ ชุด เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 หลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล (ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
    (๑) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
    (๒) หนังสือที่แสดงว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวอ่ืนของ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลทีท่างราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้  
 เอกสารตาม (๑) ถึง (๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ
รับรองส าเนาความถูกต้องด้วย 
 หลักฐานของผู้ถูกเสนอชื่อ (ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
   (๑)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวอ่ืนของ
บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ 
    (๒)  เอกสารแสดงความประสงค์ของบุคคล ตามแบบ สปช.๒          
     (๓) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ ตามแบบ สปช.๓ 
    (๔)  ค ารับรองของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติ ตามแบบ สปช.๔ 
 เอกสารตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้จัดท าจ านวน ๓ ชุด และรับรองส าเนาความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
00 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
   ๑. ข้อความและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา
ตรวจพบว่าข้อความข้างต้นเป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเอง
ทั้งสิ้น 
   ๒. ได้ยื่นค าขอเป็นไปโดยชอบตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                 (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นค าขอ 
        (..........................................................) 
                                                     ต าแหน่ง........................................................... 
                          วันที่……...…………………...............................  



 
 

แบบ สปช.๒ 
 

แบบแสดงความประสงค์บุคคล 
------------------------------ 

๑. ชื่อ............................................ชื่อสกุล............................................อายุ...........................ปี สัญชาติ.............................. 

๒. เลขประจ าตัวประชาชน ---- 

๓. ต าแหน่งในทางการเมืองที่ผ่านมา (ถ้ามี) .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
๔. ประสบการณ์ในการท างาน ........................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. .......................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
๕. ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิรูปด้าน  
    (ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  เพียงด้านเดียว)  
 ด้านการเมือง  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน      ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ด้านการปกครองท้องถิ่น      ด้านการศึกษา                          ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านพลังงาน     ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ด้านสื่อสารมวลชน  
 ด้านสังคม                     ด้านอื่น ๆ  
๖. วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปด้าน ตามข้อ ๕ .................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
                 (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยนิยอมใหเ้สนอชื่อ 
        (..........................................................) 
                          วันที่……...…………………...............................  
 

 



 
 

 

แบบ สปช.๓ 

(ชื่อนิติบุคคล) 

     
 

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

------------------------------ 
 

๑. ข้าพเจ้าชื่อ......................................................ชื่อสกุล....................................................... 
๒. อายุ...........................ปี สญัชาติ........................................................................................ 

๓. เลขประจ าตัวประชาชน ----   
๔. วันเดือนปีเกิด......................................................................................................................................................... 
๕.  ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................  
 ต าบล/แขวง........................................... อ าเภอ/เขต........................................ จังหวัด........................................ 

 รหัสไปรษณีย ์ 
  โทรศัพท.์.................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................................... 
๖.  บิดาชื่อ......................................................ชื่อสกุล........................................ ...............สัญชาติ.............................. 

 เลขประจ าตัวประชาชน ----  
๗.  มารดาชื่อ....................................................ชื่อสกุล.....................................................สัญชาติ.............................. 

 เลขประจ าตัวประชาชน ----  
๘. กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว ให้แนบเอกสารดังนี้ 
      (๑) ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ  
      (๒) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่   
๙.  คูส่มรสชื่อ.................................................................... ................................................................................. ......... 
๑๐. คุณวุฒิการศึกษา (สูงสุด)............................................................................................................. ....................... 
๑๑.  อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................. ......................... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้นิติบุคคลชื่อ....................................................... ....................................................... 
เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพียงแห่งเดียว 
 
 
 
                 (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยนิยอมใหเ้สนอชื่อ 
        (..........................................................) 
                          วันที่……...…………………...............................  

 

 

ติด 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิ้ว 

 โดยประมาณ 

แบบ สปช.๓ 



 
 

แบบ สปช.๔ 

แบบค ำรับรองบุคคล 

------------------------------ 

 ข้าพเจ้าชื่อ......................................................................ชื่อสกุล.............................................................. ........                    
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 (ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  ตามความเป็นจริงเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา) 

 ๑. คุณสมบัติ 

  ๑.๑  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๑.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

  ๒. ลักษณะต้องห้ำม 

   ๒.๑  ไมเ่ป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   ๒.๒  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
      ๒.๓  ไมเ่คยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
      ๒.๔  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  
    เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   ๒.๕  ไมเ่คยต้องค าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือ        
     มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
   ๒.๖  ไมอ่ยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือไม่เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
   ๒.๗  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
     ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมาย
     เกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  
   ๒.๘  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
     ความผิดลหุโทษ 

 การยื่นแบบรับรองบุคคลของข้าพเจ้าเป็นไปโดยชอบตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 จึงลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน 

 

  

                   (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยนิยอมใหเ้สนอชื่อ/เจ้าของประวัติ 
          (..........................................................) 
         วันที่……...…………………...............................  



 
 

แบบ สปช.๕ 

ประวัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ของคณะกรรมการสรรหาประจ าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ........................... 

------------------------------ 
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