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  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้สนใจ 
จัดตั้งพรรคการเมืองสามารถเริ่มด าเนินการได้ 2 วิธี โดยเริ่มจากการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ก่อน 
หรือหากมีความพร้อมสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนพรรคการเมืองก็ได้ 
 
 

 ผู้มีความประสงค์จะแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 1. ผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกันกับผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง มีจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน 
 2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ประกอบด้วย 
  2.1 ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 8/1 
  2.2 บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 1/1 
  2.3 หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 2/1 
  2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งการเตรียมการทุกคน 
  2.5 ชื่อ ชื่อย่อของพรรคการเมือง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  2.6 ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง เป็นภาพสี ขนาด 4x4 นิ้ว 
 3. การยื่นค าขอให้ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจะออกใบรับค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามแบบ พ.ก. 7/1 ให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ด าเนินการตรวจสอบค าขอ
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองพร้อมเอกสารหลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว เห็นว่า 
ถูกต้องและครบถ้วน จึงออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการ
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 7/2 และต้องยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายใน 180 วัน  
นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับแจ้ง ถ้าไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล 

 กรณีค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่นายทะเบียน 
พรรคการเมืองก าหนดหรือที่ขยายให้  เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน 
ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล 

 
 
 
 

การจัดตั้งพรรคการเมือง 

การแจ้งการเตรียมการตั้งพรรคการเมือง 
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 การจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้จัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด โดยผู้ขอจัดตั้ งพรรคการเมืองจะต้องด าเนินการตามกระบวนการที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

  ขั้นตอนด าเนินการตามกระบวนการขอจัดตั้งพรรคการเมือง 

 ผู้มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. ก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
  1.1 ตัวแทนผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ร่วมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน เพ่ือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 ก าหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง ค าประกาศอุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับของพรรคการเมือง 
  1.1.2 เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรอกรายละเอียดในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคการเมือง 
ตามแบบ พ.ก. 3 และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 4  
  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ 
พ.ก. 5 และต้องบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนซึ่งต้องท าโดยเปิดเผย การมอบหมายให้
ลงคะแนนแทนกันจะท ามิได้ 
   1.2 ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคร่วมกันเปิดบัญชีธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรวบรวมเงินทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคทุกคนต้องร่วมกัน
จ่ายเงินคนละไม่น้อยกว่า 1 ,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ 50,000 บาท และให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเหรัญญิก 
พรรคการเมืองออกหลักฐานการรับเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคด้วย ตามแบบ พ.ก. 6 
  2. การยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
  ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 8 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  2.1 บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 1 และหนังสือแสดงเจตจ านงเป็น
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 2 พร้อมส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
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  2.2 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 3 และหนังสือแสดง
เจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 4 พร้อมส าเนาบัตรประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
  2.3 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 5 
  2.4 หลักฐานการช าระทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน ตามแบบ พ.ก. 6 
พร้อมส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์ หรือส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
  2.5 ข้อบังคับพรรคการเมือง 
  2.6 บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
  2.7 หนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง กรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง  
พรรคการเมืองไว้ก่อน 
  เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานแล้วจะออกใบรับค าขอจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ พ.ก. 7  
  3. การด าเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  3.1 เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง เอกสาร
หลักฐาน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนแล้ว เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน 
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ งรับจดทะเบียนจัดตั้ ง 
พรรคการเมือง และประกาศจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 หากค าขอจดทะเบี ยนจัดตั้ งพรรคการเมื องหรือเอกสารหลั กฐานไม่ ถู กต้ องครบถ้ วน  
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เพ่ือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาหากยังไม่มีการแก้ไข
หรือแก้ไขไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
  3.3 กรณีปรากฏภายหลังว่าข้อบังคับพรรคการเมืองทีไ่ด้ยื่นเป็นข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับ
พรรคการเมืองนั้น แล้วแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีมติ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อพ้นระยะเวลาหากยังไม่มีการแก้ไข หรือแก้ไขไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน  ให้พรรค
การเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 
  3.4 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง หรือหัวหน้าพรรคการเมืองมีสิทธิยื่นค าร้อง
คัดค้านมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามข้อ 3.2 หรือ 3.3 ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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  1. สมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สมาชิกแรกเข้าต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  และ
ข้อบังคับของแต่ละพรรคการเมือง และต้องช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อปีด้วย  
  2. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ต้องด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ภายหลั งจากที่ ได้ รับการจดทะเบี ยนพรรคการเมือ ง แล้ ว  พรรคการเมื องย่ อม 
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

1. ไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 33 (1) ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
2. มีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามท่ีก าหนดในมาตรา 33 (1) ติดต่อกันเกิน 90 วัน  

สมาชิกพรรคการเมือง 
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  ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคการเมือง
ต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา รวม 4 สาขา  
  1. หลักการและองค์ประกอบของสาขาพรรคการเมือง 
  1.1 ต้องมีพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ 
  1.2 ต้องมีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 
  1.3 สมาชิก “ต้องม”ี ภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละสาขา 
  2. ประเภทของสาขาพรรคการเมือง 
   2.1 สาขาเพ่ือด าเนินกิจการทางการเมือง (มาตรา 33) พ้ืนที่รับผิดชอบของสาขา พรรคการเมือง
เป็นผู้ก าหนด    
  2.2 สาขาเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 47) พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตเลือกตั้ง  
  2.3 สาขาพรรคการเมืองเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 145 ส าหรับ 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ 
  1) กรณีพรรคการเมืองใดในจังหวัดนั้นมีสาขาพรรคการเมืองเพียง 1 สาขา ให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
เขตจังหวัด   
   2) กรณีพรรคการเมืองใดในจังหวัดนั้นมีสาขาพรรคการเมืองมากกว่า 1 สาขา ให้มีพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละสาขาตามท่ีพรรคการเมืองก าหนดในจังหวัดนั้น 
  3. หน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง 
  3.1 หัวหน้าสาขาต้องจัดให้มีบัญชีรับหรือจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองที่ได้รับหรือจ่า ย 
และจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมือง 
  3.2 สาขามีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งสาขา 
กรรมการสาขาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้น 
  3.3 จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลใน
บัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 
  3.4 จัดประชุมใหญ่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  4. คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร หน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อย  
ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

สาขาพรรคการเมือง 
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คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย หัวหน้าและกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1. พรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา 33 (2) ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
  2. ภายหลังจากที่ด าเนินการครบตามมาตรา 33 (2) พรรคการเมืองใดมีจ านวนสาขาพรรคการเมือง
เหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
              3. ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว สาขาพรรคการเมืองใดไม่เป็นไปตามมาตรา 33 (2) 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้น ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองก าหนด หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้อง 
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  เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้น  
มีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้น  
   1. หลักการและองค์ประกอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  1.1 จะมี 1 คน หรือหลายคนก็ได้ 
  1.2 ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง 
  1.3 มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน 
  1.4 สมาชิกมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
  2. ประเภทของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  2.1 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด (มาตรา 35) พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตเลือกตั้ง 
  2.2 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด (มาตรา 145) พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปตามเขตจังหวัด เว้น
แต่ในจังหวัดใดพรรคการเมืองนั้นมีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดมากกว่า 1 แห่ง พ้ืนที่รับผิดชอบของ
พรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเป็นไปตามที่พรรคการเมืองก าหนด 
  3. การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  
โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง  
  การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร หน้าที่
และอ านาจของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ แต่อย่างน้อย 
ต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 
หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
  4. หน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  4.1 ต้องจัดให้มีบัญชีรับหรือจ่ายเงินของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่ได้รับหรือจ่าย และ
จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัด 
  4.2 แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด นั้น 
  4.3 จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 

 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
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  1. หลักท่ัวไป 
  1.1 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องได้รับเลือกจากการประชุมสมาชิกของสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  1.2 กรณีเขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพียง 1 คน พรรคการเมืองต้องด าเนินการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวิธีการที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนด 
  1.3 สมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ 
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   1.4 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 145 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกท่ีมีขึ้น
ภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใด 
ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้น 
สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  
   
 
 

 

 

 

   
  2. หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Primary Vote) 
  2.1 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 50 ตามภาคผนวก 2 
  2.2 แบบบัญชีรายชื่อ เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 51 ตามภาคผนวก 2 
  3. ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องท าในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Primary Vote) 
  3.1 กรณีเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งทีเ่ป็นโมฆะ 
  3.2 กรณีเลือกตั้งใหม่ที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
  3.3 กรณีผู้สมัครตายก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้ง 

  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
 
 
 
 

หมายเหตุ กกต. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 เห็นว่า บทบัญญัติ  
ม. 145 เป็นบทเฉพาะกาล ยกเว้นบทบัญญัติทั่วไปและได้ก าหนดให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดสรรหาส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัด ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมคัดเลือกผู้สมัคร จึงต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น  

 

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Primary Vote) 
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  4. คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดยังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบ
ตามมาตรา 33 ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจ านวน 4 คน หัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจนครบจ านวน 7 คน ถ้ามีไม่ถึง 7 คน  
ให้เลือกตัวแทนสมาชิกเพ่ือให้ได้จ านวนที่ยังขาดอยู่ให้ครบจ านวน 7 คน การเลือกกันเองให้เป็นตามข้อบังคับ
ของพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ กกต. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 เห็นว่า การส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด าเนินการสรรหาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 51  
มีบทบัญญัติไว้ ในมาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 50 และมาตรา 51 
เว้นแต่ กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับ  
การเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง หรือ
กรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อ
มีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรณีดังกล่าว พรรคการเมืองจึงต้องด าเนินการให้เป็นตามข้อบังคับของ
พรรคการเมืองนั้น 
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แบบพิมพ์การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 - บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 1/1  
 - หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 2/1  
 - ค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 8/1  
แบบพิมพ์การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  

- บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 1  
- หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 2  
- บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 3  
- หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 4  
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 5  
- หลักฐานการรับทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 6  
- ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง แบบ พ.ก. 8 

แบบพิมพ์สมาชิกพรรคการเมือง 
 - ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง แบบ ท.พ. 1  
 - ใบเสร็จรับเงิน แบบ พ.ก. 9  
แบบพิมพ์สาขาพรรคการเมือง  

- หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง แบบ ท.พ. 3  
- บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง แบบ ท.พ. 4 
- บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง แบบ ท.พ. 5 

แบบพิมพ์ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
- หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด แบบ ท.พ. 6  
- บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด แบบ ท.พ. 7 
- บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง แบบ ท.พ. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 แบบพิมพ์ 



 

   สร้าง... ส่งเสริม... สนับสนนุ...                                                                                 หน้า 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพิมพ ์
การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 



 (แบบ พ.ก. ๑/๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   ชื่อพรรค............................................................
ผู้แจ้งการเตรียมการจัดต้ังพรรคการเมือง

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

บัญชรีายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมอืง

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

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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



(แบบ พ.ก. ๒/๑)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผูแ้จ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร............ ............................. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ................................................................................................................................ ................... 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

๙. บุตร  จ านวน...................คน 
  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



(แบบ พ.ก. ๘/๑) 
 

ค ำขอแจ้งกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรค.......................................................................... 
จ านวน..............คน ได้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ชื่อและชื่อย่อพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ชื่อภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ชื่อย่อ………………. 
 ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ……………..…….…….……………………………...……ชื่อย่อ……….………  
  ๒. ในการยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง ซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน  ...... ภาพ 
๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑/๑)  
๒.๓ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒/๑) 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป 

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

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

               ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค..............................................                                           
                                                                       



   สร้าง... ส่งเสริม... สนับสนนุ...                                                                              หน้า 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพิมพ์ 
การจดทะเบียนจดัตัง้พรรคการเมือง 



 (แบบ พ.ก. ๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อพรรค............................................................
 ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

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

บัญชรีายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมอืง

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

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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



(แบบ พ.ก. ๒)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร......................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. อาชีพ ......................................................................................................................................... .......... 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ป ี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

๙. บุตร  จ านวน...................คน 
  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
   ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 

ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 
ชื่อ......................................................ชื่อสกุล......................................................อายุ ......... ปี 



๒ 
 

๑๐. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น..................................  
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๑. ขอแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความท่ีปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



 (แบบ พ.ก. ๓)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

   ชื่อพรรค............................................................
   ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

ชื่อพรรค...................................................
บัญชรีายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมอืง

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

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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



(แบบ พ.ก. ๔)  
             

หนังสือแสดงเจตจ ำนงเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  

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

เขียนที่……………………………….………………… 

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

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................. ........... 
     สัญชาติไทยโดยการเกิด 
     สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (แปลงสัญชาติเมื่อวันที่.................................................) 

๒. เกิด  วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............... ขณะนี้อายุ....................................................ปี  
๓. สถานที่เกิด บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

หมู่ที่........ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
   จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย............................................................................ 
    ถนน................................................หมู่ที่........ต าบล/แขวง........................................................  

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทร.....................................โทรสาร............ ............................. 

๕. อาชีพ ..................................................................................... .............................................................. 
๖. บิดา  ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 

สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๗. มารดา ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ................................ 
     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี      ตาย 

๘. คู่สมรส ชื่อ......................................................ชื่อสกุล............................................................................ 
สัญชาติ..................... สถานที่เกิด จังหวัด................................... ประเทศ........... ..................... 
อาชีพ.....................................................................     ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี           ตาย 

 
 
 
 



๒ 
 

๙. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
      ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดมาก่อน 
      เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนมาก่อน ดังนี้ 
 (๑) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๒) พรรค................................................ วันที่สมัคร...................... ......... วันที่พ้น.................................. 
 (๓) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
 (๔) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................................. 
 (๕) พรรค................................................ วันที่สมัคร............................... วันที่พ้น.................... .............. 
๑๐. ขอแสดงเจตจ านงเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ชื่อพรรค................................................................. 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๓๗ 

 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 



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

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
     ๑. ข้อความทีป่รากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
     ๒. ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

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

บัญชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุจัดตั้งพรรคการเมอืง

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

ลงชื่อ...............................................................ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง         ลงชื่อ...............................................................เลขานุการในทีป่ระชุม



                    เล่มที่ ……...........……… 

                เลขที่ ……...........………   

 
หลักฐานการรับทุนประเดมิของผู้ร่วมกันจัดตัง้พรรคการเมือง 

ชื่อพรรค………………………………………………………….. 
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).........................................................................………………………..………… 

ได้รับเงินจาก..............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน …..................…………………… 

จ านวนเงินทุนประเดิม….…………...…..….บาท (ตัวอักษร…………………..…………………………………………..…………………..) 

                  เงินสด/เงินโอนธนาคาร........................................................... วันที่......................................   

  ต๋ัวเงิน    

 เช็คธนาคาร ............................... เลขท่ีเช็ค..........................................ลงวันที่....... ........................... 

 อ่ืนๆ ................................................................................................... ............................................... 

 
 
(ลงชื่อ)……………………………………… 

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

                                                                          ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกพรรคการเมือง 

 

 

 

 

(แบบ พ.ก. ๖) 
 



(แบบ พ.ก. ๘) 
 

ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกำรเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  เมื่อวันที่……………..…..เดือน…………………………....……………พ.ศ. .... ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง 
จ านวน……………..…คน ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด โดยมีสาระส าคัญในการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้  

  ๑. ชื่อพรรคการเมือง 
 ๑.๑ ชื่อภาษาไทย……………………………..…………..………………………..ชื่อย่อ………………. 
 ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ……………..…….…………………………………...……ชื่อย่อ………………. 

  ๒. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพสี ขนาด ๔ X ๔ นิ้ว จ านวน  .......... ภาพ 

  ๓. ที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี………..……………………………...…………….
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน…………………………………หมู่ที…่………ต าบล/แขวง………………………………
อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………..
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสาร................. ......................... 
พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ท าการพรรคการเมืองซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
ของ…….…………………………………………….….......................เจ้าของกรรมสิทธิ์ ฉบับลงวันที่……………………………… 

  ๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๓) และหนังสือแสดงเจตจ านง 
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๔) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
ที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ๕. ในการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ บัญชีรายชื่อผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๑)  
๕.๒ หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๒) พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
๕.๓ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. ๕) 
๕.๔ หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน (แบบ พ.ก. ๖) 

พร้อมส าเนาบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของธนาคาร  
 
 
 



  ๒ 
 

๕.๕ ข้อบังคับพรรคการเมือง 
๕.๖ บันทึกการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง 
๕.๗ หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง (กรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง

พรรคการเมือง) 

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

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

                                ผูท้ี่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค……………………………………… 

 

 

หมำยเหตุ :  ผู้ใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  และให้ศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งผู้ นั้ นมีก าหนดห้ าปี  ตามมาตรา ๑๐๓  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 
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แบบพิมพ์ 
สมาชิกพรรคการเมอืง 



 
 
 

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

 

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

 
 

ล าดับ 
เลขประจ าตวั 

สมาชิก 
ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

การรับเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

ส านักงานใหญ่/ 
สาขาพรรค 

วันเดือนปีที่รับ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือช่ือ… 

 



 
 

         
 

 
            เล่มที่ ……….....…… 
            เลขที่ …….....………   
  

ใบเสร็จรับเงิน 
 

วันที่…….…… เดือน…………………… พ.ศ. .... 
 
      พรรค………….………………………….………… ได้รับเงินจาก...................................................................
เลขประจ าตวัประชาชน...…......................................….………… ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี ……..…......……..........…… 
ตรอก/ซอย…….……………..….…………… ถนน…………....………..…….. หมู่ที…่....…. ต าบล/แขวง…………...............…..…… 
อ าเภอ/เขต……………………………………………... จังหวัด…………...………..................... รหัสไปรษณีย์.....…....……….…......
เป็นรายได้        ค่าธรรมเนียม    
                    ค่าบ ารุงพรรคการเมือง         รายปี      ตลอดชีพ  
 ค่าจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
                     ค่าจัดกิจกรรมระดมทุน 
 อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
จ านวนเงิน….…………….………..….บาท (ตัวอักษร……………………………………………………………………………………………..) 
โดยรับเป็น        เงินสด/เงินโอนธนาคาร.................................................. วันที่.......... .......................   
  ตั๋วเงิน เลขที่............................................... ลงวันที่.................................... 
   เช็คธนาคาร ............................... เลขท่ีเช็ค.................................... ลงวันที่.................................... 
   อ่ืนๆ ........................................................................................ ....................................................... 

 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รับเงิน 

                                  (……………………………………….) 
 ต าแหน่ง ………………………………………. 

(แบบ พ.ก. ๙) 
 

ภาพเครื่องหมายพรรค 

ช่ือพรรค ……………………………………………………………………………………………..……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร ........................................................................................................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………………………………………………………………………. 
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แบบพิมพ์ 
สาขาพรรคการเมือง 



(แบบ ท.พ. ๓) 
 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

เขียนที่……………………………….………………… 

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
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แบบพิมพ์ 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 



(แบบ ท.พ. ๖) 
 

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

เขียนที่……………………………….………………… 

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
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ขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง 
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 
การสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 แผนผัง 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

บุคคลยื่นค ำขอแจ้งกำร
เตรียมกำรจัดตั้งพรรคฯ 
จ ำนวน 15 คน (ม. 18) 

นายทะเบียนตรวจสอบ ให้แก้ไขภายในเวลาก าหนด (ม. 19) 

ค าขอสิ้นผล 

(1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
(2) ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย  

(ม.18 ว.3) 
ออกหนังสือรับแจ้ง 

ผู้เตรียมต้องด าเนินการ 
- หาผู้ร่วมจัดตั้งไมน่้อยกว่า 500 คน (ม.9)  
- ประชุมผู้ร่วมจดัตั้งพรรคฯ  ไมน่้อยกว่า 250 คน (ม. 10) 
- ทุนประเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท (ม.9 ว.2) 
- ด าเนินการภายใน 180 วัน (ม.18) 

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

ค าขอสิ้นผล ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตัง้พรรคฯ
ต่อนำยทะเบียน (ม.11) 

ขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง แก้ไขถูกต้อง ไม่แก้ไข 

ยื่นต่อนายทะเบียน 



 

 

 

          

  
                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดต้ังพรรคฯ
ต่อนำยทะเบียน (ม.11) บุคคลผู้ร่วมจัดต้ังพรรคฯจ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 500 คน (ม. 9) 

ตรวจสอบ ตาม ม.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม. 9 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วม

จัดต้ังพรรคฯ 

ม. 12 
ค าขอจดทะเบียนพรรคฯ 

ม. 13 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

ม. 14 
ลักษณะต้องห้ามของข้อบังคับพรรค 

ม. 15 
ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมี 

ม. 16 
กก.บห.พรรค  

ถูกต้อง (ม.17 ว.1) ไม่ถูกต้อง (ม.17 ว.2) 

นายทะเบียนเสนอ กกต. 
เห็นชอบ รับจดทะเบยีน 

นายทะเบียนเสนอ กกต. เห็นชอบ แจ้ง
ผู้ยื่นค าขอแก้ไข ภายใน 60 วัน 

ประกาศจดัตั้งพรรค
การเมืองในราชกิจจาฯ 

แจ้งพรรคฯ ทราบ 

ปรากฏภายหลังว่าข้อบังคับท่ียื่นไม่เป็นไปตาม ม.14,
ม.15 นายทะเบียนรายงาน กกต. มีมติเพิกถอน

ข้อบังคับแจ้งมติให้ กก.บห.พรรคทราบ ภายใน 7 วัน 
ให้แก้ไขภายใน 60 วัน ม.17 ว.3 แก้ไขถูกต้อง แก้ไขไม่ถูกต้อง 

ไม่แก้ไข 

นายทะเบียน
รายงาน กกต. มีมติ
ไม่รับจดทะเบยีน 

นายทะเบียนแจ้งมติ
ให้ผู้ยื่นค าขอ   
ภายใน 7 วัน 

แก้ไขถูกต้อง แก้ไขไม่ถูกต้อง 
ไม่แก้ไข 

สิ้นสภาพ 

หัวหน้าพรรคมีสิทธิยื่นค าร้อง
คัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนญู 
ภายใน 30 วัน ม.17 .ว.4 

ขั้นตอนกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง 

- ประชุมผู้ร่วมจัดต้ังพรรคฯ  
ไม่น้อยกว่ำ 250 คน (ม. 10) 
- ทุนประเดิมไม่น้อยกว่ำ       
1 ล้ำนบำท (ม.9 ว.2) 



  
 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (ม.33 (2)) 

สมาชิกพรรคที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาอย่างน้อยภาคละ
หนึ่งสาขา (เขตเลือกตั้ง/จังหวัด ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ) ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

เมื่อจัดตั้งสาขาข้ึนแล้ว ให้หัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาต่อนายทะเบียน 
 

ประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป  

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา ต้องมีรายการที่นายทะเบียนก าหนดอย่างน้อยต้องมี 
- แผนผังแสดงที่ตั้งสาขา 
- ชื่อ 
- ที่อยู่              ของคณะกรรมการสาขา    
- เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
* (อาจมีรายการเพ่ิมเติมตามที่นายทะเบียนก าหนด) 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่นายทะเบียนก าหนด 

ตัวแทนสาขาพรรคมีหนังสือเชิญสมาชิกพรรค
เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดตั้งสาขาพรรค 

จัดประชุมเพ่ือจัดตั้งสาขาพรรค โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ของสมาชิกท้ังหมด ก าหนดที่ตั้งสาขา และเลือกหัวหน้าและกรรมการสาขาพรรค      
ที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าสาขาแจ้งผล
การจัดตั้งสาขาพรรคไปยังพรรคการเมือง 



 
 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด (ม.35) 

เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่
หรือสำขำ 

มีสมำชิกซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน 

พรรคกำรเมืองแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่มีกำรแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด       

ตัวแทนมีหนังสือเชิญสมำชิกพรรคเข้ำร่วมประชุม 

จัดประชุมสมำชิกพรรค โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งเป็นสมำชิกที่มีภูมิล ำเนำอยู่ใน
เขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ก ำหนดสถำนที่ท ำกำร และเลือกตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ ำจังหวัด (จ ำนวนกี่คนให้ก ำหนดในข้อบังคับพรรค) 

เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นลงตัวแทนแจ้งผลไปยังพรรคกำรเมือง เพื่อให้
พรรคกำรเมืองนั้นแต่งตั้งสมำชิกซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้งใน
จังหวัดนั้น 



 
(1) 
 
 
(2) 
  

(3) 

 

(4) 
   

 

 

 
 

(5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตฯ (ม.50) 

) 
คณะกรรมการสรรหาก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ในการสมัครเป็นผู้สมัคร 

รับเลือกตั้ง และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการท่ัวไป 

การลงคะแนนให้สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้ 1 คน เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จให้นับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนนของสาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัดในเขตเลือกตั้งน้ัน 

เมื่อพ้นเวลารับสมัคร ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละเขตเลือกตั้ง  
ส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเลือกตั้ง น้ัน 

ประชุมสาขาต้องมสีมาชิกมาประชุม               
ไม่น้อยกว่า 100 คน  

ประชุมตัวแทนประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 

รายงานรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้คะแนนล าดับสูงสุด 2 ล าดับแรกให้คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว  
กรณีมีผู้มีคะแนนเท่ากันมากกว่าจ านวนดังกล่าว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาในการจัดเรียงล าดับ 

ให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการบริหารพรรค พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ให้แสดงเหตุผลและพิจารณาผู้สมัครซึ่งได้คะแนน 
ในล าดับถัดไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ไม่เห็นชอบ 
หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรอง
การส่งผู้ได้รับการสรรหา (ม.56) 

) 

คณะกรรมการบริหาร+คณะกรรมการสรรหา  
ประชุมร่วมกันพิจารณารายชื่อทั้งหมด 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบกับรายชื่อผู้สมัครผู้ใด 

คณะกรรมการสรรหาแจ้งเหตุผลให้ 
สาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัดในเขตเลือกตั้งน้ันทราบ 

ด าเนินการตาม (1) – (4) จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งน้ัน 

เมื่อสาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัดได้รับรายชื่อผู้สมัครจากคณะกรรมการสรรหา  
ให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามรายชื่อดังกล่าว 

เห็นชอบ 



  

 (1) 
 
 

         (2) 

 
 

       (3)   

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 

 (4)  
 
                    

 
    
        
 
 (5) 
 
 
                              

 
  
    
 
 
            
 
 

 

การสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ม.51) 

ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดวัน เวลา สถานที ่ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรค/หัวหน้าสาขา/ตวัแทนประจ าจังหวัด และประกาศให้
สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป 

เมื่อพ้นเวลาเสนอรายชือ่จากกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขา และตวัแทนประจ าจังหวดั ให้คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดท าบัญชีรายชื่อไม่เกิน 150 รายชือ่ ให้ค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค
ต่างๆ และความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังสาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัด                                  

หัวหน้าสาขา/ตวัแทนประจ าจังหวัดจัดประชุมเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือก
บุคคลในบัญชีรายชื่อ โดยให้สมาชิกลงคะแนนเลือกได้คนละไม่เกิน 15 รายชื่อ         
                          

ประชุมสาขาต้องมีสมาชกิมาประชุม 
ไม่น้อยกวา่ 100 คน 

ประชุมตัวแทนประจ าจังหวัดต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน  

เมื่อลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้หวัหน้าสาขา/ตวัแทนประจ าจังหวัด   
ประกาศผลการนับคะแนนของสาขา/ตวัแทนประจ าจังหวัดนั้น  

รายงานคณะกรรมการสรรหา 

ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเรียงล าดับ        
ตามผลรวมของคะแนนที่ได้รับจากสาขา/ตัวแทนประจ าจังหวัดทั้งหมด 

ให้คณะกรรมการสรรหาส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ 

หัวหน้าพรรคส่งบญัชีรายชื่อผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ (ม.56) 
 

ด าเนินการตาม (1) – (4) 
จนกวา่จะได้บัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 
 

ในกรณหีัวหน้าพรรคประสงค์จะเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ให้หวัหน้าพรรคอยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งล าดับทีห่นึ่ง และให้เรียงล าดับรายชือ่ตามผลคะแนน
ในล าดับถัดไปจนครบจ านวน 

ในกรณีที่คะแนนของบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
เท่ากันให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหา 
ในการจัดเรียงล าดับ 

* สมาชกิใดมีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งทีย่ังไม่มีการจัดตั้งสาขาหรือตวัแทนประจ า
จังหวัด ให้ถอืว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชกิซ่ึงมีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งสาขา/ตัวแทน
ประจ าจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งใกล้เคียง (51 ว. 2) 
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  ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ครอบง าหรือ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ และต้องไม่ซ  า 

พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื ่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจด

ทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั นถูกยุบ 

หรือของพรรคการเมืองที ่มีผู ้แจ้งไว้แล้ว และต้องไม่ซ  า พ้อง หรือคล้ายคลึง กับพระปรมาภิไธยของ

พระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 4  

- ชื่อ ช่ือย่อ และภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมือง  

- ชื่อ ช่ือย่อ และภาพเคร่ืองหมายพรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง 



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

1 มวลชน

2 ปฏิรูป

3 มหาราษฎร์ธิปัตย์

4 ชีวิตใหม่

พรรคการเมอืงทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งให้ยุบพรรคตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2541
ขอ้มลู ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 2550

ม.ช. MASS PARTY M.P. 18 สิงหาคม 2541

- REFROM PARTY - 4 มีนาคม 2542

มร.ป. GREAT CITIZENSHIP PARTY GCP 10 สิงหาคม 2542

ชม. NEW LIFE PARTY NLP 10 สิงหาคม 2542



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

5 ชาตินิยม

6 ชาติสามัคคี

7 ไทยก้าวหน้า

8 ธรรมรัฐ

- NATIONAL THAI PARTY N.T.P. 24 สิงหาคม 2542

ชสค CHART SAMAKEE PARTY CSP 27 มกราคม 2543

ท.ก.น. THAI PROGRESSIVE PARTY TH.PP. 27 มกราคม 2543

ธร. GOOD GOVERMANCE PARTY GG.P. 11 กรกฎาคม 2543



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

9 รักชาติ

10 ประชาสังคม

11 ไทยพัฒนา

12 ประชารัฐ

พ.ร.ช. THAI NATIONALISM PARTY T.N.P. 21 ธันวาคม 2543

ปส. CIVIC PARTY CP 11 มกราคม 2544

ท.พ.น. THAI PATTANA PARTY TH.P.T. 11 มกราคม 2544

ป.ช.ร. PRACHARAT PARTY P.C.P. 15 กุมภาพันธ์ 2544



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

13 แนวร่วมเกษตรกร

14 พลังสามัคคี

15 ไทยสามัคคี

16 ชาติเกษตรกรไทย

พ.น.ก. AFFILIATED FARMERS PARTY A.F.P. 27 กุมภาพันธ์ 2544

พ.ส.ค. PALANG SAMAKKEE PARTY - 27 กุมภาพันธ์ 2544

ท.ส.ค. THAI SAMAKEE PARTY TH.S.K. 9 สิงหาคม 2544

ช.ก.ท. THAI NATIONAL AGRICULTURIST PARTY T.N.A.P. 9 สิงหาคม 2544



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

17 รักสามัคคี

18 รามสยาม

19 สังคมประชาชน

20 พิทักษ์ไทย

พรส. PARTY FOR LOVE AND UNITY PLU 9 สิงหาคม 2544

- RAMSIAM PARTY - 14 สิงหาคม 2544

พ.ส.ช. SOCIAL PEOPLE PARTY S.P.P. 16 สิงหาคม 2544

พ.ท.ท. PITAK THAI PARTY PTT. 30 สิงหาคม 2544



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

21 เสรีธรรม

22 ชาวไร่ชาวนาไทย

23 ศรัทธาประชาชน

24 พลังเกษตรกร

สธ. LIBERAL DEMOCRATIC PARTY LDP 6 กันยายน 2544

ร.น.ท. THAI FARMER PARTY T.F.P. 6 กันยายน 2544

ศธ. PEOPLE BELIEF PARTY PBP 13 กันยายน 2544

พ.ก.ษ. THE FARMER FORCE PARTY F.F.P. 18 กันยายน 2544



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

25 นิติมหาชน

26 ประชาชน

27 พัฒนาสังคม

28 ถิ่นไทย

น.ม. LAWYER PUBLIC PARTY L.P.P. 9 ตุลาคม 2544

- PEOPLE PARTY - 16 ตุลาคม 2544

- SOCIAL DEVELOPMENT PARTY - 27 ธันวาคม 2544

ถท. THAT MOTHERALAND PARTY MTP. 10 มกราคม 2545



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

29 เอกภาพ

30 สังคมไทย

31 สังคมใหม่

32 พลังไทย

อภ. SOLIDARITY PARTY SLP 17 มกราคม 2545

ส.ค.ท. THAI SOCIAL PARTY T.S.P 31 มกราคม 2545

สคม NEW SOCIAL PARTY NSP 28 กุมภาพันธ์ 2545

พพท. PALANGTHAI PARTY PLP. 12 มีนาคม 2545



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

33 ชาวนาพัฒนาประเทศ

34 ความหวังใหม่

35 พลังใหม่

36 โบราณรักษ์

น.พ.ป. FARMER'S DEVELOPMENT COUNTRY PARTY F.D.C.P. 28 มีนาคม 2545

ควม. NEW ASPIRATION PARTY NAP. 28 มีนาคม 2545

พ.ล.ม. PALUNG MAI PARTY P.L.M. 13 มิถุนายน 2545

บร. THE PUBLIC TORY PARTY P.TORRY 18 กรกฎาคม 2545



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

37 พัฒนาไทย

38 สร้างสรรค์ไทย

39 ไทยรวมพลัง

40 วิถีไทย

พ.น.ท. THAI DEVELOPMENT PARTY TH.D.P 23 กรกฎาคม 2545

สสท. THAI CREATION PARTY TCAP. 19 กันยายน 2545

ท.ร.พ. THAI UNITED MASS PARTY T.U.M. 19 กันยายน 2545

ว.ท. VITHEETHAI PARTY V.T.P. 24 กันยายน 2545



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

41 เกษตรเสรี

42 น าไทย

43 ชาติประชาชน

44 เสรีไท

ก.ส.ร. LIBERAL AGRICULTURE PARTY L.A.P 22 ตุลาคม 2545

นท NUMTHAI PARTY NP 5 พฤศจิกายน 2545

ชปช  NATION PEOPLE PARTY NPP 5 พฤศจิกายน 2545

สรท. SERI THAI PARTY STP 12 ธันวาคม 2545



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

45 ไทยมหารัฐ

46 ไทยธรรมาธิปไตย

47 สังคมประชาธิปไตย

48 ไทยมหาชน

ทมร. THE GREATER THAI PARY GTP. 24 ธันวาคม 2545

ทธต. THAI DAMATHIPATAI PARTY TDTP 26 ธันวาคม 2545

ส.ป.ต. SOCIAL DEMOCRATIC PARTY S.D.P. 18 มีนาคม 2546

ท.ม.ช. THAI MAHACHON PARTY T.M.P. 24 เมษายน 2546



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

49 แก้ปัญหาชาติ

50 สันติภาพ

51 พลังมหาชน

52 สังคมพัฒนา

กปช NATIONAL SOLUTION PARTY NS 6 พฤษภาคม 2546

พ.ส.ภ. THE PEACE PARTY T.P.P. 17 มิถุนายน 2546

พ.ม.ช. FORCEMASS PARTY F.M.P. 10 กรกฎาคม 2546

- DEVELOPED SOCIAL PARTY - 14 ตุลาคม 2546



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

53 ไทยเสรี

54 ไท

55 อ านาจประชาชน

56 เกษตรกร

ท.ส.ร. THAI FREEDOM PARTY TH.FD 14 ตุลาคม 2546

พ.ท. THAI PARTY T.P. 28 ตุลาคม 2546

อปช. PEOPLE FORCE PARTY PFP 11 ธันวาคม 2546

พ.กษ. FARMER PARTY F.P. 16 ธันวาคม 2546



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

57 เสรีธรรม

58 ไทยประชาธิปไตย

59 เกษตรก้าวหน้า

60 พลังเสรีธรรม

สธ. LIBERAL INTEGRITY PARTY L.I.P. 22 มกราคม 2547

ท.ป.ต. THE THAI DEMOCRACY PARTY T.D.P. 13 พฤษภาคม 2547

ก.ก.น. AGRICULTURAL PROGRESSIVE PARTY A.P.P. 29 กรกฎาคม 2547

พ.ส.ธ. POWER LIBERAL INTEGRITY PARTY P.L.I.P. 31 สิงหาคม 2547



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

61 ก้าวหน้า

62 ไทยพิทักษ์ไทย

63 ชาติพัฒนา

64 ชาวไทย

ก.น. PROGRESSIVE PARTY P.S.P. 14 กันยายน 2547

ท.พ.ท. THAI PHITHAK THAI PARTY T.P.T. 14 กันยายน 2547

ช.พ.น. CHART PATTANA PARTY CPP 21 กันยายน 2547

พชท THAI PEOPLE PARTY - 7 ตุลาคม 2547



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

65 ชาติประชาไทย

66 แรงงานไทย

67 เสรีประชาธิปไตย

68 รวมไทย

ช.ป.ท. THAI NATION PARTY TNPT 7 ตุลาคม 2547

รท. THAI LABOUR PARTY TLP. 7 ตุลาคม 2547

สรปต. FREE DEMOCRATIC PARTY FDP. 11 พฤศจิกายน 2547

พ.ร.ท. ROUMTHAI PARTY P.R.T 6 มกราคม 2548



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

69 ชาติประชาชน

70 ต้นตระกูลไทย

71 ประชาธรรม

72 พัฒนาสังคมไทย

ชปช NATION PEOPLE PARTY NPP 6 มกราคม 2548

พตท. FRIST THAI NATION PARTY FTP 6 มกราคม 2548

ป.ช.ธ. SOCIAL JUSTICE PARTY S.J.P. 7 เมษายน 2548

- THAI SOCIAL DEVELOPMENT PARTY - 21 มิถุนายน 2548



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

73 แรงงาน

74 ชาติพัฒนา

75 ชาติประชาธิปไตย

76 ทางเลือกทีส่าม

ร.ง. LABOUR PARTY L.P. 21 มิถุนายน 2548

ช.พ.น. CHART PATTANA PARTY CPP 21 มิถุนายน 2548

ช.ป.ต. NATIONAL DEMOCRATIC PARTY N.D.P. 9 สิงหาคม 2548

พ.ท.ส. Third Alternative Party TAP. 4 ตุลาคม 2548



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

77 ประชาชนไทย

78 เสรี

79 รู้แจ้งเห็นจริง

80 รักษ์ถิ่นไทย

พ.ป.ช.ท. THAI PEOPLE PARTY T.P.P. 27 ตุลาคม 2548

ส. LIBERAL PARTY L.B.R. 10 มกราคม 2549

ร.จ.จ. THE ENLIGHTENMENT PARTY E.P 9 กุมภาพันธ์ 2549

รถท THE GREEN PARTY OF THAILAND GPT 18 เมษายน 2549



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

81 ประชาชาติไทย

82 ไทยรักไทย

83 พัฒนาชาติไทย

84 แผ่นดินไทย

ป.ช.ช.ท. THAI NATION PARTY TH.N.P 25 กรกฎาคม 2549

ทรท. THAI RAK THAI PARTY TRTP. 30 พฤษภาคม 2550

พ.ช.ท. PATTANA CHARTTHAI PARTY P.C.T. 30 พฤษภาคม 2550

ผด.ท. THAI GROUND PARTY TG.P. 30 พฤษภาคม 2550



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

85 ประชาธิปไตยก้าวหน้า

86 สันติภาพไทย

87 รวมพลังไทย

88 รักษ์แผ่นดินไทย

ปชก. PROGRESSIVE DEMOCRATIC PARTY PDP. 30 พฤษภาคม 2550

ส.ภ.ท. SANTIPABTHAI PARTY S.P.T.P 26 กันยายน 2550

รพท. RUAMPALUNGTHAI PARTY RPT. 1 ตุลาคม 2550

ร.ผ.ท. RAK THAILAND PARTY R.T.P. 18 ตุลาคม 2550



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่ง

89 ธัมมาธิปไตย

90 พลังธรรม

91 ธรรมชาติไทย

92 ไทยช่วยไทย

TNP 1 พฤศจิกายน 2550

ธ.ธ.ต. DHAMMOCRATIC PARTY D.P. 18 ตุลาคม 2550

ท.ช.ท. THAI CHUAY THAI T.CH.T 1 พฤศจิกายน 2550

พพธ. PALANG DHARMA PARTY PDP 18 ตุลาคม 2550

ธชท THAI NATURE PARTY



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

1 พลังประชาชน

2 ชาติไทย

3 มัชฌิมาธิปไตย

4 อธิปไตย

อต. ATHIPATAI PARTY AT. 17 กุมภาพันธ์ 2553

ชท. CHARTTHAI PARTY CTP. 2 ธันวาคม 2551

มฌ. MATCHIMATHIPATAYA PARTY MCM. 2 ธันวาคม 2551

พรรคการเมอืงทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบพรรคตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2550

พปช. PEOPLE POWER PARTY PPP 2 ธันวาคม 2551



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

5 กฤษไทยมั่นคง

6 พลังเกษตรกร

7 สยาม

8 เพือ่นเกษตรไทย

พ.ก.ท. PUEN KASETTHAI PARTY P.K.T. 28 มีนาคม 2555

พกก. THE FARMER FORCE PARTY FFP 31 มีนาคม 2553

พ.ส. SIAM PARTY S.P. 28 มีนาคม 2555

กทมค KIRS THAI MAANKONG PARTY KTMK. 17 กุมภาพันธ์ 2553



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

9 ชีวิตทีดี่กว่า

10 พลังแผ่นดินไท

11 บ ารุงเมือง

12 ไทยพอเพียง

ทพ. THAI POR-PIENG PARTY TPPP 17 กันยายน 2557

พ.ด.ท. PALANGPANDIN THAI PARTY PPT 13 มิถุนายน 2556

บม. BAMRUNGMUEANG PARTY B.M.P. 23 เมษายน 2557

พชก. BETTER LIFE PARTY BLP 13 มีนาคม 2556



ที่ ชื่อพรรคการเมอืง/ภาพเครื่องหมาย ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ วันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าสั่งยุบ

13 ด ารงไทย

14 คนขอปลดหนี้

15 ชาติสามัคคี

16 เพือ่ประชาชนไทย

พ.ป.ท. THE PARTY FOR THAI PEOPLE P.T.P. 11 ตุลาคม 2560

คปน KHONKHOPODNEE PARTY KPN 30 มีนาคม 2559

ช.ส.ม. CHART SAMUCCEE PARTY C.S.P. 31 สิงหาคม 2559

ดท. DUMRONGTHAI  PARTY DR.P 24 มิถุนายน 2558
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พรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 



                                                                                                     

ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

1 ประชาธิปัตย์ ปชป. DEMOCRAT PARTY -

2 ประชากรไทย ปชท. THAIS CITIZEN PARTY TCP

3 กิจสังคม กส SOCIAL ACTION PARTY SAP.

4 มหาชน พมช. MAHACHON PARTY MCP.

ชื่อพรรคการเมอืงและชื่อย่อพรรคการเมอืงทีด่้าเนินการในปัจจุบันทีก่ฎหมายห้ามใชซ้ ้ากัน

ขอ้มลู ณ วันที ่10 มกราคม 2561



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

5 กสิกรไทย  กท. KASIKORNTHAI PARTY KT.

6 เพือ่ฟ้าดิน พฟด. FOR HEAVEN AND EARTH PARTY FHAE

7 ความหวังใหม่ ควม. NEW ASPIRATION PARTY NAP.

8 ประชาราช ป.ช.ร. PRACHARAJ PARTY P.R.P.

9 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พนท. THE FARMER NETWORK OF THAILAND PARTY FNTP.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

10 เพือ่ไทย พท. PHEU THAI PARTY PT.

11 เพือ่แผ่นดิน พผ. Puea Pandin Party PP.

12 ชาติพัฒนา ชพน. CHART PATTANA PARTY CPN.

13 แทนคุณแผ่นดิน ทคผ. Thaen Khun Phaendin Party TKP.

14 ชาติไทยพัฒนา ชทพ. Chartthaipattana Party CP



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

15 อนาคตไทย อท Thailand 's Future Party TF

16 ธรรมาภิบาลสังคม ธภส THE GOOD GOVERNANCE SOCIETY PARTY GGSP

17 มาตุภูมิ มภ MATUBHUM PARTY MB

18 ภูมิใจไทย ภท BHUMJAITHAI PARTY BJT

19 ประชาสันติ ปชส. CIVIL PEACE PARTY CPP.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

20 ประชาธรรม พปธ. PRACHATHAM PARTY PCT.

21 สังคมประชาธิปไตยไทย ส.ป.ท. Thai Social Democratic Party T.S.D.P.

22 ไทยรวมพลัง ทรพ. THAI RUMPALUNG TRP.

23 พลังคนกีฬา พ.ก. SPORT PARTY OF THAILAND S.P.O.T.

24 เสรีนิยม ส.ร.น. Liberal Party L.P.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25 รักประเทศไทย ร.ป.ท. Rak Thailand Party R.TL.P

26 ประชาสามัคคี ปส. Harmony People Party HPP

27 ไทยมหารัฐพัฒนา ท.ม.ร.พ. THAI MAHARAT PATTANA PARTY T.M.R.P.

28 เพือ่ธรรม พธ. PHUEA THAM PARTY PARTY PHT.

29 ประชาธิปไตยใหม่ ปธม. NEW DEMOCRACT PARTY NDCP.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

30 รักษ์สันติ รส. RAK SANTI PARTY RSP.

31 พลังชล พช. PHALANG CHON PARTY PC

32 สร้างไทย สท SRANGTHAI PARTY ST

33 ยางพาราไทย ยพท. THAI RUBBER PARTY TR.

34 ครูไทยเพือ่ประชาชน ค.พ.ช. THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY T.T.P.P.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

35 พลังสหกรณ์ พ.พส. COOPERATIVE POWER PARTY CO.P

36 พลังท้องถิ่นไท ทถท PALANG THONG THIN THAI PTTT

37 พลังเครือข่ายประชาชน พคป. People Power Network Party PNP.

38 ถิ่นกาขาว พถกข. THINKAKHAO PARTY TKKP

39 ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ทป. Thai Forest Land Reclaimation Party FRP



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

40 พลังอุดร พ.อ.ด. PALANG UDON PARTY P.U.D.

41 ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ชปก. PROGRESSIVE DEMOCRATIC NATION PARTY PDN.

42 เพือ่สันติ พสต. PHEU SANTI PARTY PSTP.

43 พลังประเทศไทย พล.ปท. PHALANGPRATHEDTHAI PARTY PPTT.

44 ไทยรักธรรม ท.ธ. THAIRAKTHAM PARTY T.T.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

45 เสรีรวมไทย สร. THAI LIBERAL PARTY TLP.

46 อาสาสมัครไทย อมท. ASA SAMAK THAI PARTY AST.

47 รักษ์ธรรม ร.ธ. Rakstham Party R.T.

48 รวมพลังไทย รพท. RUAMPALUNGTHAI PARTY RPT.

49 เพือ่ชาติ พ.พ.ช. PUEA CHAT PARTY P.C.P.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

50 เพือ่อนาคต พอ. FOR THE FUTURE PARTY FFP.

51 พลังไทยเครือข่าย พ.ท.ค. Palang Thai Kreukhai Party P.T.K.

52 ชาติไทยสามัคคี ช.ท.ส. CHARTTHAI SAMAKKEE PARTY C.S.P.

53 พลังประชาธิปไตย พป. DEMOCRATIC FORCE PARTY DF.

54 ภราดรภาพ ภดภ. PARADONPHAB PARTY PDP



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

55 พลังไทยรักชาติ พทรช. PALANG THAI RAK CHART PARTY PTRC.

56 เมืองไทยของเรา มขร. MUEANGTHAI KHONG RAO PARTY MKR.

57 เพือ่ชีวิตใหม่ พ.ช.ม. Phue Cheevitmai Party PCM

58 เงินเดือนประชาชน งดช. PEOPLE WAGE PARTY PWP.

59 คนไทย คท. CHONTHAI PARTY KT.



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

60 ปฏิรูปไทย ป.ท. THAI REFORM PARTY T.R.F.

61 คนธรรมดาแห่งประเทศไทย คธท COMMONER PARTY OF THAILAND CPT

62 รักท้องถิ่นไทย รถท RAK THONGTHIN THAI PARTY RTT

63 พลังเกษตรกรไทย พกกท. PHALANGKASEATTAKHON THAI PARTY PKP.

64 ร่วมพัฒนาชาติไทย รพท. Ruam Pattana Chart Thai Party RPCT



ที่ ชื่อพรรคการเมือง ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

65 มหาประชาชน มป MAHAPRACHACHON PARTY MP.

66 พลังพลเมือง พ.พม. CITIZEN POWER PARTY CTPP.

67 เพือ่สหกรณ์ไทย พ.พสท PHUE SAHA GON THAI PARTY PST

68 เอกราชไทย อรท THAI INDEPENDENT PARTY TID

69 ประชาธิปไตยเพือ่ประชาชน ปพป. DEMOCRACY FOR PEOPLE PARTY DFP.
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ภาคผนวก 5 การตอบข้อสอบถามพรรคการเมือง 



ตอบข้อสอบถาม 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
 
  ข้อสอบถามที่ 1 เมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดใด สาขาพรรคการเมืองจะมี 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งเหมือนกับที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๕  
ที่ ใช้ส าหรับการเลือกตั้ งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับหรือไม่  หรือสาขา 
พรรคการเมืองจะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่งผู้สมัครได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งสาขาพรรคเท่านั้น 

  ตอบข้อสอบถามที่  1 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินการได้ตาม มาตรา ๑๔๕ ซึ่งก าหนดว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั ้นสามารถส่งผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง ได้ทุกเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดนั้น แต่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกดังกล่าวแล้ว พรรคการเมืองต้องด าเนินการตามมาตรา ๔๗  
วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดว่า พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น โดยสาขาพรรคการเมืองจะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่งผู้สมัครได้เฉพาะในเขต
เลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นเท่านั้น ตามนัยมาตรา ๓๕ ที่ก าหนดว่า เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้
เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนั้น แต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น
ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวฯ  

  ข้อสอบถามที่ 2 ในกรณีที่สาขาพรรคการเมืองมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ทุกเขตเลือกตั้ง ดังที ่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๕ การคัดเลือกตั ้งผู ้สมัคร (Primary Vote) ของสาขาพรรค 
ในแต่ละเขตจ าเป็นต้องมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งนั้นร่วมคัดเลือกผู้สมัครด้วยหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกพรรคที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นร่วมคัดเลือกด้วยจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีปัญหา
ประการใดหรือไม ่

  ตอบข้อสอบถามที่ 2 ตามมาตรา ๑๔๕ ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น 
ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บั งคับ 
หากพรรคการเมืองใด ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด 
ให้พรรคการเมืองนั้น สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็น
บทเฉพาะกาลยกเว้นบทบัญญัติทั่วไป และได้ก าหนดให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัดสามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัด ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้สมัคร 
จึงต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น 
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  ข้อสอบถามที่  3 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อยกเว้นที่ ไม่ต้องด าเนินการสรรหา  
ตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ข้างต้นนั้น ยังจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง อยู่หรือไม่ หรือพรรคการเมืองสามารถก าหนดในข้อบังคับให้อ านาจคณะกรรมการบริหารพรรค  
ในการก าหนดตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมส่งสมัครรับเลือกตั้งได้ เลย และหากเป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการบริหารในการก าหนดตัวบุคคลเพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวจะมีแนวทางอย่างไรในการด าเนินการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือที่พรรคเพ่ือไทยจะได้น าไปก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคต่อไป 

  ตอบข้อสอบถามที่ 3 การส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด าเนินการสรรหา
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า “ในการเลือกตั้งทั่วไปการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้ด าเนินการสรรหาตามวิธีการที่ก าหนด
ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ เว้นแต่กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งส าหรับ การเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะหรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้งหรือ
กรณีผู้สมัครตาย ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ด าเนินการตามข้อบังคับ” ดังนั้น เมื่อมีการส่งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวพรรคการเมือง จึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น  

  ข้อสอบถามที่ 4 การก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองโดยให้การใช้สิทธิลงคะแนนเพ่ือ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกพรรคจะต้องมีการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ
เลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดก่อนวันที่หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด จัดการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่  

  ตอบข้อสอบถามที่  4  การก าหนดข้อบังคับของพรรคเป็นเรื่องภายในของพรรคแต่ละ 
พรรคการเมือง ซึ่งจะต้องด าเนินการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ กรณีพรรคประชาธิปัตย์ก็สามารถ
กระท าการก าหนดข้อบังคับของพรรคได้ โดยข้อบังคับของพรรคการเมืองต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ และ
อย่างน้อยต้องมีรายการ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการก าหนดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเป็นรายการหนึ่ง ตามมาตรา ๑๕ (๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมาชิกเพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อฯ 
แต่ทั้งนี้ การก าหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 

 ข้อสอบถามที่ 5 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีมาตรการในการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกกับพรรคการเมืองในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร
สมาชิกพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ด าเนินการได้ยากในทางปฏิบัติหรือไม่อย่างไร หรือมีแนวปฏิบัติให้พรรค
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรคและผู้สมัครโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างไร 

  ตอบข้อสอบถามที่ 5 การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมาตรการ
อ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกพรรคการเมืองสามารถ
ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆ ก าหนดและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
           /โดยระบบ ... 
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โดยระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่อไปยังส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและ
พรรคการเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ในอนาคตต่อไป 

  ข้อสอบถามที่  6 พรรคการเมืองสามารถก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสาขาพรรค 
ให้รับผิดชอบดูแลจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคที่สาขาที่ตั้งอยู่ ทั้งการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามมาตรา ๒๓  
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๗ หรือการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ โดยอาจเป็นการด าเนินการร่วมกับตัวแทน
จังหวัดในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดของภาคดังกล่าว ได้หรือไม่ อย่างไร 

  ตอบข้อสอบถามที่ 6 การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่า “จัดให้มีสาขา 
พรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่ง
สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้น
ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป” ซึ่งสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องชอบที่จะด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ได้ตามมาตรา ๒๓ ที่ก าหนดว่า “ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมี
เหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย (๒) ร่วมกับประชาชน 
ในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบ
กัน (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล (๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน  (๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯลฯ” ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ ที่ก าหนดว่า “กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหารและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา ๒๓ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย”  

แต่ส าหรับพรรคการเมืองใดที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
หมวด ๓ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา ๔๗ ถึง  
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  ข้อสอบถามที่ 7 กิจการตาม มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมใหญ่ของ 
พรรคการเมืองและให้ นายทะเบี ยนประกาศการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวในราชกิจจานุ เบกษานั้ น  
กิจการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตามกฎหมายเมื่อใด 

  ตอบข้อสอบถามที่  7  การด าเนินกิจการต่างๆ ซึ่ งต้องกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของ 
พรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) นั้น จะมีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ทั้งนี้ กิจการตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให ญ่ของ 
พรรคการเมือง และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อสอบถามที่ 8 พรรคการเมืองจะก าหนดในข้อบังคับพรรคว่า ให้ข้อบังคับพรรคมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ได้หรือไม่ อย่างไร หากไม่ได้ พรรคจะก าหนดวันที่
ข้อบังคับพรรคมีผลใช้บังคับอย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย 

  ตอบข้อสอบถามที่ 8 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองสามารถก าหนดในข้อบังคับ 
พรรคการเมืองว่า ให้ข้อบังคับพรรคมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ  
พรรคการเมืองได้ โดยข้อบังคับพรรคการเมืองดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ และมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ ทั้งนี้ กิจการตาม ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  
เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมือง และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อสอบถามที่ 9 มาตรา ๓๕ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขา 
พรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิก
ดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ในขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจะเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แต่จนถึงขณะนี้ 
ยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้ง ทั้ง ๓๕๐ เขต ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีเขตเลือกตั้ง ๓๗๕ เขต  
สอบถามว่า คณะกรรมการเลือกตั้งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างไร  
ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองจะไม่สามารถด าเนินการให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
ของกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เลย หากยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้ง 

  ตอบข้อสอบถามที่  9 การแบ่งเขตเลือกตั้งถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๖ ประกอบมาตรา ๘๕ วรรคสาม ที่ก าหนดว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการสมัครรับเลือกตั้ ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ ง และ  
การอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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เนื่ องจากขณะนี้  พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ยังไม่ประกาศใช้ จึงยังไม่สามารถประกาศเขตเลือกตั้งได้  
  อนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ในการเลือกตั้งที่มีข้ึนภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้ว
ในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ตามมาตรา ๑๔๕ 

  ข้อสอบถามที่ 10 กรณีได้มีการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา ๓๕ 
แล้วจ านวน ๑ คน ในเขตเลือกตั้ง และได้มีการด าเนินการตามกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ในเวลาต่อมามีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าวไม่ครบหนึ่งร้อยคน หรือไม่มี
ตัวแทนจังหวัดในเขตเลือกตั้งดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
อย่างไร 

  ตอบข้อสอบถามที่  10 ขณะที่ พรรคการเมืองได้ด าเนิ นการตามมาตรา ๕๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบถ้วนแล้ว แม้ต่อมามีสมาชิก 
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งดังกล่าวไม่ครบหนึ่งร้อยคน หรือไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดในเขต
เลือกตั้งดังกล่าว ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะขณะที่ด าเนินการ
สรรหาได้ด าเนินการครบถ้วนเป็นไปตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 

  ข้อสอบถามที่ 11 กรณีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งครั้งที่สอง
ภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ แต่ปรากฏว่า พรรค
มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง เช่น มีหัวหน้าสาขาน้อยกว่าสี่
สาขาซึ่งมาจากต่างภาคกัน คณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่จะสามารถด าเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

  ตอบข้อสอบถามที่ 11 คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องประกอบด้วยบุคคลและ
จ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน  
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ทั้งนี้ จ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากภาค
ต่างกันที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๓๓ ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ดังนั้น หากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมีไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 

  ข้อสอบถามที่ 12 ในการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งครั้งที่สองภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เขตเลือกตั้งที่ส านักงานใหญ่ของพรรคตั้งอยู่  
จะด าเนินการตาม มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ได้อย่างไร โดยผู้ใด 

  ตอบข้อสอบถามที่ 12 การด าเนินการของพรรคการเมืองเพ่ือสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๒ กรณี กล่าวคือ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาม 
มาตรา ๕๐ และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๕๑ พรรคการเมืองใดที่ประสงค์จะส่ง 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองตั้งอยู่จะต้องมีสาขาพรรคการเมือง 
ที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นด้วย ตามมาตรา ๔๗ ที่ก าหนดว่า “พรรคการเมืองซึ่งประสงค์จะส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขาพรรคการเมือง 
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก 
ผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
เลือกตั้ งนั้น เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ ง” และตามมาตรา ๔๘ ที่ก าหนดว่า “การส่งผู้ สมัครรับ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อ เพ่ือส่งให้สาขาพรรคการเมือง
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ฯลฯ” ประกอบกับมาตรา ๔๙ ที่ก าหนดว่า “เมื่อมีกรณีต้องสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคล และ
จ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัด ทั้งนี้ จ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ ฯลฯ” เมื่อพิจารณาตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ ประกอบมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ 
มาตรา ๔๙ แล้ว การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งย่อมเป็นหน้าที่ของสาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด อนึ่ งกรณีที่ปรากฏว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดใด  
มิได้มีสาขาพรรคการเมืองตั้งอยู่ ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 
เกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการ
เลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตามนัยมาตรา ๓๕ ดังนั้น ในการเลือกตั้งทั่วไป ในการเลือกตั้งครั้งที่สอง ภายหลัง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะด าเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้นั้น เขตเลือกตั้งที่ เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองต้องมี 
สาขาพรรคการเมืองที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ในเขตเลือกตั้งนั้นด้วย จึงจะด าเนินการตามมาตรา ๕๐ และ 
มาตรา ๕๑ ได ้

  ข้อสอบถามที่  13  เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว พรรคการเมืองย่อมมีหน้าที่ต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้งดเว้นการบังคับใช้ 
มาตราหนึ่งมาตราใดไว้ก่อน กรณีจึงต้องถือว่าบทบัญญัติทุกมาตราในกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศใช้
เป็นต้นไป พรรคการเมือง จึงมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ใช่หรือไม่ 

  การที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมือง
ด าเนินการประชุมหรือด าเนินกิจการใดๆ ในทางการเมืองโดยให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราวนั้นต้องตีความให้สอดคล้อง
กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  ว่าเป็นการห้าม
ด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิก ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วจึงมีผลเป็นการยกเลิกข้อห้ามตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว ใช่หรือไม่ 

/ประกาศ ... 
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  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ได้ประกาศใช้บังคับในขณะที่ยังมิได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้บังคับแล้ว 
โดยมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสิทธิของบุคคลในการร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองและด าเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง อีกทั้งมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ออกมารับรอง 
การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองแล้ว หากตีความว่าประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 
57/2557 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จะมีผลท าให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่รับรองและคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลในส่วนดังกล่าว และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทั้งฉบับ
ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายได้ กรณีดังกล่าวจะถือว่าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 
มีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางหรือวิธีการใดที่ท าให้พรรคการเมืองสามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตามท่ีกฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ 

  ตอบข้อสอบถามที่ 13 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยมิได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด มีปัญหาขัดหรือแย้ง
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
วิธีการสอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดความหมายของ 
ข้อสอบถามไว้ในข้อ ๔ หมายความว่า “ค าปรึกษาที่เป็นข้อสงสัยในปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง” ซึ่งข้อสอบถามของผู้สอบถามนั้นต้องไม่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ กล่าวคือ ไม่มีลักษณะ
ดังนี้ (๑) ข้อสอบถามที่มิใช่ข้อสอบถามตามระเบียบนี้ และ (๕) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ผู้อื่น ดังนั้น ข้อสอบถามดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อก าหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามนัย
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ข้อสอบถามที่  14 ตามนัยของมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับนั้น ย่อมมีความหมายว่า  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้ดุลพินิจคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือให้ได้บุคคลที่เห็นว่ามีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสม
ข้างต้น โดยไม่จ าต้องเสนอรายชื่อผู้สมัครทุกคนส่งไปให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ด าเนินการตามมาตรา 50 (3) ใช่หรือไม่ เพราะหากให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครทุกคน
คณะกรรมการสรรหาก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจเพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 วรรคสาม ก าหนดไว้ได้
และขอสอบถามต่อไปว่า หากคณะกรรมการสรรหาสามารถใช้ดุลพินิจในการสรรหาผู้สมัคร เพ่ือส่งไปให้สาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด าเนินการคัดเลือกได้ กรณีดังกล่าวพรรคการเมือง
สามารถก าหนดในข้อบังคับพรรคถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้มีความเหมาะสมดังกล่าว 
หรือจะให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ออกข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า 
ปัญหาที่ เกิดขึ้นที่ท าให้พรรคการเมืองไม่สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้ได้  
             /เกิดจาก ... 
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เกิดจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ดังนั้น ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ท่านจึงควรหารือไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ควรให้เป็นความ
รับผิดชอบและภาระแก่พรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการเอง 

  ตอบข้อสอบถามที่ 14 ตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้ดุลพินิจในการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 นั้น เป็นกรณีที่พรรคการเมืองต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๔๙ วรรคสอง โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการที่จะต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหากพบว่าผู้สมัครรายใดแม้ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่คณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ไม่มีความสามารถ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่มี คุณธรรมจริยธรรม 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา ๑๕ (๑๑) ที่ก าหนดว่า 
“มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ใช้บั งคับ  
แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ก็สามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่ส่งรายชื่อผู้สมัครรายนั้นให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๕๐ (๓) ได ้

  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น พรรคการเมืองสามารถก าหนด
ไว้ในข้อบังคับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๘ ที่ก าหนดว่า การด าเนินการดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง “(2) 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ” ทั้งนี้ ข้อบังคับของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๕ ยังก าหนดให้ ข้อบังคับพรรคอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
“(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ...” 
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ที่ปรึกษา 

1. พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. นายแสวง บุญมี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คณะผู้จัดท า 

1. นายสมพล พรผล   ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
2. นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน  ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
3. นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์   รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
4. นางสาวเมลดา วัชรโรจน์  รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
5. นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
6. นายอมร รัชตังกูร   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน 
7. นายบรรพจน์ หอประยูร  ผู้อ านวยการฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
8. นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
9. นางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์  ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
     พรรคการเมือง 
10. นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
11. ว่าที่ร้อยตรี ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายและสนับสนุนพรรคการเมือง 
12. นายโชคดี ด้วงแป้น พนักงานการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง 
13. พนักงานและลูกจ้างส านักกิจการพรรคการเมืองทุกคน 
14. พนักงานและลูกจ้างส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐทุกคน 
 


