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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขา
พรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และ
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แบบจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
และแบบหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมือง
ต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ให้ มี ส าขาพรรคการเมื อ งในแต่ ล ะภาคตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งกํ า หนด
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้น
ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
ข้อ ๕ เมื่อพรรคการเมืองใดจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในภาคใดแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
แจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๖ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ประกอบด้วย
(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
(๒) บั ญ ชี ร ายชื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง ตามแบบ ท.พ. ๔ พร้ อ มสํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) บั ญ ชี รายชื่ อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งในเขตพื้ น ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบของสาขาพรรคการเมื อ ง
ตามแบบ ท.พ. ๕
(๔) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
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ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ตามข้อ ๖ แล้วเห็ นว่า เอกสารหลั กฐานถู กต้ องครบถ้วนและมีจํ านวนสมาชิกที่ มี ภู มิลํ าเนาอยู่ ในเขตพื้ นที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสาขานั้ น ตั้ ง แต่ ห้ า ร้ อ ยคนขึ้ น ไป ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งแจ้ ง ให้ หั ว หน้ า
พรรคการเมืองทราบ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเห็ น ว่าเอกสารหลั ก ฐานและจํานวนสมาชิก ไม่ เป็ น ไป
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นตกไป และให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบต่อไป
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
กรณีครบวาระ ตาย ลาออก เลือกคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม่ เลือกกรรมการสาขา
พรรคการเมือง เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นและ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ข้อ ๙ ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไปตามข้อ ๔
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด หากพรรคการเมืองใดไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วไม่ถูกต้อง
ให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง
การได้มา การดํารงตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง วิธีการบริหาร
และหน้ าที่ แ ละอํ า นาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ าหนดในข้ อ บั งคั บ
พรรคการเมืองโดยอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตพื้ น ที่ ท่ี รั บ ผิ ด ชอบของสาขา
พรรคการเมืองนั้นด้วย
ข้อ ๑๑ เขตเลื อ กตั้ งในจั งหวั ด ใดที่ มิ ได้ เป็ น ที่ ตั้ งสํ า นั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาพรรคการเมื อ ง
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน
ให้ พ รรคการเมื อ งนั้ น แต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก พรรคการเมื อ งซึ่ ง มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ในเขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด นั้ น
ซึ่ ง มาจากการเลื อ กของสมาชิ ก พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วเป็ น ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด
เพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น และให้นําความในข้อ ๑๐ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๒ ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งแจ้ ง การแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ า จั ง หวั ด
ตามแบบ ท.พ. ๖ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๓ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจําจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) รายงานการประชุมการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด
(๒) บั ญ ชี รายชื่อ ตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจํ าจั งหวัด ตามแบบ ท.พ. ๗ พร้อ มสํ าเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) บัญ ชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัด ตามแบบ
ท.พ. ๘
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั วแทนพรรคการเมื อ งประจํ าจั งหวัด กรณี ตั ว แทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล เลือกตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัดใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้ หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบ ท.พ. ๓
แบบ ท.พ. ๔
แบบ ท.พ. ๕
แบบ ท.พ. ๖
แบบ ท.พ. ๗
แบบ ท.พ. ๘

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมือง
หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
............................................................

(แบบ ท.พ. ๓)

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
เขียนที…่ …………………………….…………………
วันที่….......เดือน……………....………..พ.ศ. ....
เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค....................................................ขอแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๓ แห่ งพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายการ
ต่อไปนี้
๑. สาขาพรรคการเมือง ลาดับที่................ภาค........................ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ....................
หมู่ ที่ ..............ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต...........................................จั ง หวั ด .......................................รหั ส ไปรษณี ย์ ...............................
โทรศัพท์................................โทรสาร................................(ตามแผนผังแสดงทีต่ ง้ั พร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)
๒. เขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง......................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จานวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๔
๔. สมาชิกที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จานวน.............คน ตามแบบ ท.พ. ๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อไป

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

(แบบ ท.พ. ๔)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
พรรค..............................................เขตพื้นทีท่ รี่ ับผิดชอบ............................................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้อความทีป่ รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)
หัวหน้าพรรค........................................................................

(แบบ ท.พ. ๕)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นทีท่ รี่ ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
พรรค.............................................................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

อาชีพ

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ป็นสมาชิก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้อความทีป่ รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)
หัวหน้าพรรค........................................................................

(แบบ ท.พ. ๖)

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
เขียนที…่ …………………………….…………………
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ....
เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค………......................................................................ขอแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัด.....................................................เขตเลือกตั้งที่......... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. สถานที่ทาการตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดตั้งอยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร........................................................(ตามแผนผังแสดงที่ตั้ง
พร้อมภาพถ่ายแนบท้ายแบบนี้)
๒. ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด จานวน...............คน ดังบัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๗ และบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัด
ตามแบบ ท.พ. ๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(แบบ ท.พ. ๗)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด................................................... เขตเลือกตั้งที.่ ............................................
ชื่อพรรค.................................................................
ลาดับที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้อความทีป่ รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)
หัวหน้าพรรค........................................................................

(แบบ ท.พ. ๘)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองทีม่ ีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที.่ .....................จังหวัด………………………………………….
พรรค.................................................................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน

อาชีพ

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ป็นสมาชิก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
๑. ข้อความทีป่ รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงชื่อ........................................................................
(......................................................................)
หัวหน้าพรรค.............................................................

