
 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เร่ือง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง 

หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง   
และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .  ๒๕๖๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม   
คร้ังที่  ๔๒/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐  และในการประชุมคร้ังที่  ๔๖/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  
๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  การจัดตั้งสาขา
พรรคการเมือง  การเปล่ียนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และ
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เร่ือง  แบบจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง

และแบบหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน  พรรคการเมือง

ต้องดําเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด   
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด  อย่างน้อยภาคละหน่ึงสาขา  
โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้น
ตั้งแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป   

ข้อ ๕ เม่ือพรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในภาคใดแล้ว  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
แจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๓  ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น   

ข้อ ๖ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนไปพร้อมกับหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  
ประกอบด้วย 

(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
(๒) บัญชีรายช่ือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๔  พร้อมสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๓) บัญชีรายช่ือสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่ รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง   

ตามแบบ  ท.พ.  ๕   
(๔) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๗ เม่ือนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  
ตามข้อ  ๖  แล้วเห็นว่า  เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและมีจํานวนสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่   
ที่ รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้า 
พรรคการเมืองทราบ  เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจํานวนสมาชิกไม่เป็นไป 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นตกไป  และให้นายทะเบียนพรรคการเมือง 
แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบต่อไป   

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
กรณีครบวาระ  ตาย  ลาออก  เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม่  เลือกกรรมการสาขา
พรรคการเมือง  เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ  ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงนั้นและ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย   

ข้อ ๙ ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว  สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไปตามข้อ  ๔  
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด  หากพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วไม่ถูกต้อง
ให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป   

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ประกอบด้วย  หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและกรรมการ  
สาขาพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน   

กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง   

การได้มา  การดํารงตําแหน่ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  วิธีการบริหาร  
และหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
พรรคการเมืองโดยอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ .ศ .  ๒๕๖๐  ในเขตพื้นที่ที่ รับผิดชอบของสาขา 
พรรคการเมืองนั้นด้วย   

ข้อ ๑๑ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง   
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น   
ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
เพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น  และให้นําความในข้อ  ๑๐  วรรคสอง
และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดด้วยโดยอนุโลม   
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ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด   
ตามแบบ  ท.พ.  ๖  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง   

ข้อ ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนไปพร้อมกับการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด  ประกอบด้วย 

(๑) รายงานการประชุมการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
(๒) บัญชีรายช่ือตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๗  พร้อมสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๓) บัญชีรายช่ือสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัด  ตามแบบ  

ท.พ.  ๘   
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด  กรณีตัวแทน 

พรรคการเมืองประจําจังหวัด  ครบวาระ  ตาย  ลาออก  เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  เลือกตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดใหม่  หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   

ข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้ 
 

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



แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
       เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง 

       หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
    และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แบบ ท.พ. ๓ หนังสือแจ้งการจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๔ บัญชีรายช่ือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๕ บัญชีรายช่ือสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ 

     สาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๖ หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๗ บัญชีรายช่ือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๘ บัญชีรายช่ือสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
 

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

 
 
 



(แบบ ท.พ. ๓) 
 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค....................................................ขอแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายการ
ต่อไปนี้ 
  ๑. สาขาพรรคการเมือง ล าดับที่................ภาค........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่....................
หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย ...............................ถนน ..............................ต าบล/แขวง .....................................
อ าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท.์...............................โทรสาร................................(ตามแผนผังแสดงทีต้ั่งพร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)             
    ๒. เขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๓. คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๔ 
  ๔. สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๕ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อไป 

 
 

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

                                         หวัหน้าพรรค.................................................... 
 



(แบบ ท.พ. ๔)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวหน้าพรรค........................................................................

บญัชรีายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
พรรค..............................................เขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบ............................................

ล าดบัที่ ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ชื่อตวั - ชื่อสกุล ลายมอืชื่อเลขประจ าตวัสมาชกิ ต าแหน่ง

ลงชื่อ........................................................................

(......................................................................)



(แบบ ท.พ. ๕)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
ทีเ่ป็นสมาชกิ

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์

ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)

หัวหน้าพรรค........................................................................

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองในเขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 
พรรค.............................................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชพี



(แบบ ท.พ. ๖) 
 

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค………......................................................................ขอแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า 
จังหวัด.....................................................เขตเลือกตั้งที่......... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตั้งอยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย.์.........................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร........................................................(ตามแผนผังแสดงที่ตั้ง
พร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)       
  ๒. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...............คน ดังบัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๗ และบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัด 
ตามแบบ ท.พ. ๘  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

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

                              หัวหน้าพรรค........................................................ 
 



(แบบ ท.พ. ๗)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวหน้าพรรค........................................................................

ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)

บญัชรีายชื่อตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด................................................... เขตเลือกตั้งที.่............................................

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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



(แบบ ท.พ. ๘)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
ทีเ่ป็นสมาชกิ

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

เลขประจ าตวัสมาชกิ อาชพี

ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)

หัวหน้าพรรค.............................................................

หมายเลขโทรศัพท์

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที.่.....................จังหวัด…………………………………………. 
พรรค.................................................................

ล าดบัที่ ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขประจ าตวัประชาชนชื่อตวั - ชื่อสกุล


