
 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เร่ือง  วิธีการรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และข้อ  ๒๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๔๖/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  วิธีการรายงาน 
การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  วิธีการรายงานการดําเนินกิจการ

ของพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี

ปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี  ทั้งนี้  
รายงานดังกล่าวตามแบบ  ท.พ.  ๙ 

พรรคการเมืองใดที่จดทะเบียนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน  ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับปีนั้น   

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหน่ึง  ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ  พร้อมทั้งรายงานการประชุมใหญ่  และบัญชีรายชื่อของผู้เข้าร่วม
ประชุมใหญ่ดังกล่าว  และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย   

ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พันตํารวจเอก  จรุงวิทย์  ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 



แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง วิธีการรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
แบบ ท.พ. ๙ รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. .... 

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



(แบบ ท.พ. ๙) 
รายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

                                     ในรอบปี พ.ศ. .... 
                          พรรค...................................................... 

วันที่…........ เดือน…………..………… พ.ศ. .... 

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................................................
หัวหน้าพรรค........…......................................ขอรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ...........
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง อนุมัติแล้วเมื่อวันที่…………………………….ดังนี้ 
  ๑. การส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ๑.๑ แบบบัญชีรายชื่อ จ านวน...........................................คน 
                        ๑.๒ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน....................................คน 
  ๒. การเสริมสร้างให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
                         วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ................................................................................. ....................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
  ๓. การร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็น 
เป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 
  วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ...................................................................................... ....................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 



  ๒  

   ๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 
                     วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ.......................................................... ......................................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
๕. การสร้างเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทาง 

การเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ 
และประชาชน 
                    วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ......................................................................... ............................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
๖. กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการ...........................................................................................................
สถานที่ด าเนินการ.....................................................................งบประมาณ..................................................บาท  
รายละเอียดการด าเนินการ (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม)................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
  ๗. สมาชิกพรรคการเมือง (ณ ๓๑ ธันวาคม ....) 
   ๗.๑ รับสมัครสมาชิก  จ านวน........................................................... ..............ราย 
   ๗.๒ สมาชิกลดลง  จ านวน........................................................... ..............ราย 
   ๗.๓ สมาชิกท้ังหมด  จ านวน........................................................... ..............ราย 
 
 
 



  ๓  

  ๘. สาขาพรรคการเมือง 
   ๘.๑ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  จ านวน...........................................สาขา 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
   ๘.๒ การเลิกสาขาพรรคการเมือง  จ านวน...........................................สาขา 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
  ๙. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
   ๙.๑ การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   จ านวน.............................แห่ง 
 จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่....................................................... 

ฯลฯ 
   ๙.๒ การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  จ านวน...........................คร้ัง 
   ๙.๓ การเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...............................แห่ง 
  ๑๐. การประชุมใหญ่พรรคการเมือง   จ านวน..............................................ครั้ง 
  ๑๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง จ านวน..............................................ครั้ง 

๑๒. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 
๑๓. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๔. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๕. การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน................................ครั้ง 
๑๖. การเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน................................ครั้ง 
๑๗. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน................................ครั้ง 
๑๘. การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 
๑๙. การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  จ านวน................................ครั้ง 

  ๒๐. สถานะทางการเงินของพรรคในรอบปีที่รายงาน 
       ๒๐.๑ สินทรัพย์  จ านวน...................................................….....…….....................บาท  
   ๒๐.๒ หนี้สิน  จ านวน…...................................................................………....….บาท 
   ๒๐.๓ ทุน  จ านวน………………………….............................................…………บาท 
   ๒๐.๔ รายได้ของพรรคการเมือง 
    (๑) เงินทุนประเดิม จ านวน…………….………………………..............…………บาท 
    (๒) เงินคา่ธรรมเนียม 
         และค่าบ ารุงพรรคการเมือง จ านวน.................................................บาท 
    (๓) เงินได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จ านวน.............................บาท 
    (๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากการจัด 

กิจกรรมหาทุน จ านวน........................................................ ............บาท 
 
 



  ๔  

(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากการบรจิาค 
จ านวน..................................................................... ........................บาท 

(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน จ านวน................................................ ........บาท 
(๗) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรคการเมือง 

จ านวน..................................................................... ........................บาท 
(๘) รายได้อ่ืนๆ จ านวน......................................................... ..................บาท 

   ๒๐.๕ ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 
    (๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
    (๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง 

จ านวน..........................................................................................................บาท 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง จ านวน.................................บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน......................................................................บาท  

  ๒๑. การด าเนินกิจการอ่ืนๆ ของพรรคการเมือง (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           ลงชื่อ.................................................…………. 
                                                           (...................................………….............) 
                                            หวัหน้าพรรค................................................. 


