
 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เร่ือง  การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การรายงานทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง  การจัดทํา  

และแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  วิธีการแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อ
นายทะเบียนพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒) ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง   
การจัดทํา  และแบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  วิธีการแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

ข้อ ๔ เม่ือพรรคการเมืองได้รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว  ให้นายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองตามข้อ  ๕  และจัดทําทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ตามแบบ  ท.พ.  ๑  เก็บรักษาไว้  ณ  ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง 

ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ยังดําเนินการอยู่และมีสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิก 
พรรคการเมืองที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว  ให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดในบทเฉพาะกาลมาตรา  ๑๔๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้จัดทําทะเบียนของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวให้ตรงตาม
ความเป็นจริง  ตามแบบ  ท.พ.  ๑  เก็บรักษาไว้  ณ  ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง   

ข้อ ๕ เอกสารการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองประกอบการรายงาน  ตามข้อ  ๔  
ประกอบด้วย 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ที่ยังไม่หมดอายุ)   
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติกรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันแทนได้ 

(๔) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง 
ข้อ ๖ ให้พรรคการเมืองเป็นผู้นําเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูล 

พรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๔  (๖)  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองตรวจดูได้โดยสะดวก  
รวมทั้งประกาศชื่อตัวและชื่อสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย   
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง   

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  โดยจัดพิมพ์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามข้อ  ๖  ตามแบบ  ท.พ.  ๒  แบบ  ท.พ.  ๒/๑  
และแบบ  ท .พ .  ๒/๒  พร้อมด้วยหลักฐานการชําระเงินตามแบบ  พ .ก.  ๙  ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่สิบห้าของทุกสามเดือน  ดังนี้   

คร้ังที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม - ๓๑  มีนาคม  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  เมษายน 
คร้ังที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน - ๓๐  มิถุนายน  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม   
คร้ังที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  กรกฎาคม - ๓๐  กันยายน  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม   
คร้ังที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม - ๓๑  ธันวาคม  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของปีถัดไป 
เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก

วุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองนําเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกวัน  และแจ้งจํานวน
สมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ตามแบบ  ท.พ.  ๒  แบบ  ท.พ.  ๒/๑  และแบบ  ท.พ.  ๒/๒  
พร้อมด้วยหลักฐานการชําระเงิน  ตามแบบ  พ.ก.  ๙  ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันศุกร์
ของทุกสัปดาห์ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ 

ข้อ ๘ ในกรณี ที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิก 
พรรคการเมือง  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายใน 
สามวันนับแต่วันที่ได้รับใบลาออก 

กรณีตามวรรคหน่ึง  เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายใน 
วันทําการถัดไปนับแต่วันที่ได้รับใบลาออก   



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๙ ให้การลาออกของสมาชิกพรรคการเมืองมีผลนับแต่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออก  และเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับแจ้ง
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองตามข้อ  ๘  ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการลาออก  แล้วแจ้งผล 
การดําเนินการให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๑๐ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้ 
 

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



แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
       เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
แบบ ท.พ. ๑ แบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง    
แบบ ท.พ. ๒ แบบหนังสือแจ้งจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
แบบ ท.พ. ๒/๑ แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้น 
แบบ ท.พ. ๒/๒ แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองที่ลดลง 
 

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



 
 
 

                                                      ทะเบียนสมาชิกพรรค.......................................... (แบบ ท.พ. ๑) 
หน้าที.่........... 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั 

สมาชิก 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การรับเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/ 
สาขาพรรค 

วันเดือนปีที่รับ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 

(แบบ ท.พ. ๒) 
 

หนังสือแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลง 
ชื่อพรรค............................................................. 

 
วันที.่.........เดือน...........................พ.ศ. .... 

 
เรื่อง  แจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมือง 

เรยีน  นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. แบบแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพ่ิมขึ้น  (แบบ ท.พ. ๒/๑) จ ำนวน.............หน้ำ 
 ๒. แบบแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ลดลง  (แบบ ท.พ. ๒/๒) จ ำนวน..............หน้ำ 

พรรค..............................................ขอแจ้งจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสอง 
แหง่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ครั้งที ่๑ ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. .....       ครั้งที ่๒ เม.ย. – มิ.ย. พ.ศ. …. 
ครั้งที ่๓ ก.ค. – ก.ย.  พ.ศ. .....   ครั้งที ่๔  ต.ค. – ธ.ค. พ.ศ. …. 

๑.  มีจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น จ ำนวน......................คน ได้แก่ เลขประจ ำตัวสมำชิกที่ 
...............................ถึงเลขประจ ำตัวสมำชิกท่ี...................................  ดังมีรำยละเอียดตำมแบบ ท.พ. ๒/๑ ที่แนบ 

๒. มีจ ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ลดลงทั้งสิ้น  จ ำนวน................................คน ดังมีรำยละเอียด 
ตำมแบบ ท.พ. ๒/๒ ทีแ่นบ 

๓. ณ วันสิ้นเดือน................ พ.ศ. ......... มีสมำชิกพรรคกำรเมืองทั้งสิ้น จ ำนวน............รำย 
 

จึงเรยีนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 ภำพเครื่องหมำยพรรค

กำรเมืองและลงลำยมือช่ือ… 

 

สัญลักษณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 

B 



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองทีเ่พิ่มขึ้น (แบบ ท.พ. ๒/๑) 
หน้าที.่......... 

ชื่อพรรค.................................................... 
 

ครั้งที ่๑ ม.ค.–มี.ค.  ครั้งที ่๒ เม.ย.–มิ.ย. ครั้งที ่๓ ก.ค.–ก.ย. ครั้งที ่๔ ต.ค.–ธ.ค. พ.ศ.............. 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั

สมาชิก 
ชือ่ตัว - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การรับเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/
สาขาพรรค 

วันเดือนปีที่รับ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. 

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองทีล่ดลง (แบบ ท.พ. ๒/๒) 
หน้าที.่......... 

ชื่อพรรค................................................ 
 

ครั้งที ่๑ ม.ค.–มี.ค.  ครั้งที ่๒ เม.ย.–มิ.ย. ครั้งที ่๓ ก.ค.–ก.ย. ครั้งที ่๔ ต.ค.–ธ.ค. พ.ศ.............. 
 

ล าดบั 
เลขประจ าตวั

สมาชิก 
ชือ่ตัว - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การลาออกจากสมาชกิพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/
สาขาพรรค 

วันเดือนปีที่ออก 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. 

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 


