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 1. การรักษาสถานภาพของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 
 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล 
มาตรา 140 ก าหนดให้พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมือง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ยังคงด ารงอยู่และมีสถานะต่อไป  
 ต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ได้มีการแก้ไขมาตรา 140 
เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองพร้อมทั้งการแสดงหลักฐานการยืนยันตัวบุคคล ที่อยู่  
เจตนารมณ์ และการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ไม่เกิดความยุ่งยาก
สับสน หรือความเหลื่อมล้ าระหว่างพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วไม่ว่าจะมีสมาชิกจ านวนมากหรือน้อย
และระหว่างพรรคการเมืองเหล่านั้นกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้เสรีภาพแก่บุคคลในการที่จะ
พิจารณาตรวจสอบ ทบทวน การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยรอบคอบ 
ชัดเจน อิสระ และสมัครใจ ไม่อยู่ภายใต้ความกดดันหรือข้อผูกพันใดๆ ด้วยการเป็นฝ่ายยืนยันเ จตนารมณ์ 
โดยมิได้มีการสลายสมาชิกภาพและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่อย่างใด ซึ่งหากพรรคการเมืองใดมีสมาชิกถูกต้อง
ครบถ้วนตามลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วไม่ควรได้รับการกระทบกระเทือนมากนัก ดังนี้ 
  1) ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
   2) ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 เป็นสมาชิกและยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต่อไป 
   3)  ให ้สมาช ิกพรรคการ เม ืองซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 
และประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไปมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น 
พร้อมแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามมาตรา 24 และช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2561 เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวสมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้ง
ยืนยันการเป็นสมาชิกให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤษภาคม 2561 ตามแบบ 1 และ แบบ 2 
ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์ยืนยัน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
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 2. การด าเนินการของพรรคการเมืองท่ีจัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอ
บรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560
  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2560 บทเฉพาะกาล 
มาตรามาตรา 141 ก าหนดให้พรรคการเมืองแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรคการเมืองที่แตกต่างจากที่
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีทุนประเดิม  
การช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง การประชุมใหญ่ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ประกอบกับได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่  22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560  
ในวาระเริ่มแรกให้พรรคการเมืองด าเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

     2.1 ทุนประเดิม 

   จัดให้มีทุนประเดิมจ านวน 1,000,000 บาท และแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ 
ภายใน 180 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561  

   2.2 การจัดให้สมาชิกพรรคการเมืองช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง  

    1) พรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกไม่ถึง 500 คน ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน 
พร้อมช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับปี พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 
27 กันยายน 2561 และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ พร้อมด้วยหลักฐานแสดงการ
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
    2) พรรคการเมืองใดที่มสีมาชิกไม่ถึง 5,000 คน ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และให้ได้
จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  

   2.3 การประชุมใหญ ่

    การประชุมใหญ่ต้องด าเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองใช้บังคับอยู่แล้ว 
(ข้อบังคับพรรคการเมืองเดิม) และมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน ประกอบด้วย  
 1) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา  

   2) สมาชิกพรรคการเมือง 
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    กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในที่ประชุมใหญ่ 
     1) แก้ไขข้อบังคับพรรคการเมือง 
     2) จัดท าค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง 
     3) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับท่ีแก้ไขใหม่ 
    การประชุมใหญ่ต้องด าเนินการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยกเลิกประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง  
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติ ลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2558  

   2.4 สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

    ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ไม่มีบทบัญญัติ
รองรับสถานะความเป็นสาขาพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แต่ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้ง
แจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง  
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติ ลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2558 

   2.5 แนวทางการปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

    ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ข้อ 4 ห้ามมิให้
พรรคการเมืองจัดให้มีการประชุมใหญ่ รวมทั้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง  
ประจ าจังหวัด ตลอดจนการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองหรือการด าเนินการอ่ืนใดในทางการเมืองนอกเหนือ 
ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  
ในการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชา ติ ให้พรรคการเมืองด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 
    1. การขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองลงนาม 
ในหนังสือขออนุญาตถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    2. การขออนุญาตตามข้อ 1 ให้ระบุเหตุผล และความจ าเป็น ตลอดจนรายละเอียดที่ชัดเจน 
อาทิ ประเภทกิจกรรม ห้วงเวลา สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วมโดยประมาณ และผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
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     3. การยื่นหนังสือขออนุญาตดังกล่าวให้น าส่งด้วยบุคคล (ไม่ใช่ทางไปรษณีย์หรือสื่อสารทางอ่ืน) 
ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะแจ้งกลับไปให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

   2.6 การเลือกตั้งข้ันต้น (Primary Vote) ส าหรับการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งแรก 

    1) หลักท่ัวไป 
  (1) การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องได้รับเลือกจากการประชุมสมาชิกของสาขา  
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  (2) กรณีเขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพียง 1 คน พรรคการเมืองต้อง
ด าเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวิธีการที่กฎหมายพรรคการเมืองก าหนด 
  (3) สมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในจังหวัดที่มีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตั้งอยู่ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมือง  
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   (4) การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา 145 ในการเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 
หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด 
ให้พรรคการเมืองนั้น สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น  
  2) หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) 
  (1) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 50)  
  (2) แบบบัญชีรายชื่อ (เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 51)  
  3) ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องท าการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)  
  (1) กรณีเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งทีเ่ป็นโมฆะ 
  (2) กรณีเลือกตั้งใหม่ที่ไม่มีผู้ใดได้รับเลือกตั้ง 
  (3) กรณีผู้สมัครตายก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้ง 

  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
  4) คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจ านวนตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ทั้งนี้ จ านวนหัวหน้า
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่อย่างน้อย
ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าภาคละ 1 สาขา รวม 4 สาขา  
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  ส าหรับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจาก
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใด 
ยังมีสาขาพรรคการเมืองไม่ครบถ้วนตามมาตรา 33 ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 49 
ของพรรคการเมืองดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมืองจ านวน 4 คน และหัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองจนครบจ านวน 7 คน ในกรณีที่ 
พรรคการเมืองใดมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดรวมกันไม่ถึง 7 คน  
ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคการเมือง เพ่ือให้ได้จ านวนที่ยังขาดอยู่จนครบจ านวน 7 คน 
ทั้งนี้ การเลือกกันเองของหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดหรือการเลือก
ตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง 
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สรุป ประเด็นข้อสอบถามและการตอบข้อสอบถามพรรคการเมือง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

1. ข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคการเมือง 
ข้อสอบถามท่ี 1 การก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองโดยให้การใช้สิทธิลงคะแนนเพ่ือเลือก 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องมีการลงทะเบียนเพ่ือขอใช้
สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดก่อนวันที่หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจัดการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่  

ตอบข้อสอบถามที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดข้อบังคับของพรรคการเมืองเป็นเรื่อง
ภายในของพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องด าเนินการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ กรณี 
พรรคการเมืองก็สามารถกระท าการก าหนดข้อบังคับของพรรคการเมืองได้ โดยข้อบังคับของพรรคการเมืองต้อง
ไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 และอย่างน้อยต้องมีรายการตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งการก าหนดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเป็นรายการหนึ่ง ตามมาตรา 15 (12) หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ  
แบบบัญชีรายชื่อ แต่ทั้งนี้ การก าหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ด้วย 
  ข้อสอบถามที่ 2 พรรคการเมืองจะก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองว่า ให้ข้อบังคับพรรค 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ได้หรือไม่ อย่างไร หากไม่ได้ พรรคการเมือง 
จะก าหนดวันที่ข้อบังคับพรรคมีผลใช้บังคับอย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย 
  ตอบข้อสอบถามที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองสามารถก าหนดในข้อบังคับ 
พรรคการเมืองว่า ให้ข้อบังคับพรรคมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  
ของพรรคการเมืองได้ โดยข้อบังคับพรรคการเมืองดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 และ 
มีรายการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 15 ทั้งนี้ กิจการตาม 38 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียน  
พรรคการเมืองทราบ เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อสอบถามที่ 3 พรรคการเมืองสามารถก าหนดในข้อบังคับพรรคเพ่ือใช้วิธีการดังต่อไปนี้ ในการ
ด าเนินการเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองในกรณีที่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตามปกติ ได้หรือไม่ 
ประการใด  

(1) ให้ผู้ซึ่งได้รับการมอบหมายจากพรรคการเมือง เดินทางไปยังที่อยู่ตามภูมิล าเนาของ
สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิกพรรคแล้วรับช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง ก่อนรวบรวม

การตอบข้อสอบถามของพรรคการเมือง 
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ค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคจัดส่งไปยังส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เพ่ือให้ส านักงานใหญ่
ออกใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงสมาชิกพรรคในภายหลัง 

(2) การนัดประชุมตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ฯลฯ แล้วด าเนินการตาม (1)  
(3) สมาชิกพรรคการเมือง ช าระค่าบ ารุ งพรรคการเมืองที่สาขาพรรคการเมืองหรือ 

ที่ส านักงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแล้วสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนฯ รวบรวมค่าบ ารุง
พรรคการเมืองจัดส่งไปยังส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เพ่ือให้ส านักงานใหญ่ออกใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุง
พรรคการเมืองในภายหลัง 

(4) สมาชิกช าระค่าบ ารุงที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารพาณิชย์ 
(5) สมาชิกช าระผ่านตู้เบิกถอนอัตโนมัติ (เครื่อง ATM)  
(6) สมาชิกช าระค่าบ ารุงทางแอพพลิเคชั่น เช่น LINE pay, Prompt pay ฯลฯ 
ตอบข้อสอบถามที่ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ             

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้ (15) รายได้ของพรรคการเมืองและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท” ส่วนวิธีการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองกฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการ
ไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องไปก าหนดรายละเอียดไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมือง 
ดังนั้น ในการด าเนินการเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองสามารถ 
ที่จะก าหนดวิธีการในการเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคการเมืองไว้ ในข้อบังคับพรรคตามที่
พรรคการเมืองได้สอบถามมาได้ และเมื่อได้มีการจัดเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว 
พรรคการเมืองจะต้องด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. 9 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ 35 วรรคสอง ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับพรรคการเมืองนั้น ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะเป็นการขัดกับ ข้อ 2 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง  
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 

ข้อสอบถามที่ 4 พรรคการเมืองสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกเข้าเป็นที่ปรึกษาพรรค            
ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค หรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่ 4 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองสามารถก าหนดโครงสร้าง 
การบริหารพรรคการเมือง และต าแหน่งต่างๆ ในพรรคการเมืองให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมืองตามนัย
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดข้อบังคับพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปตามมาตรา 15 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า  
“การก าหนดข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า 
หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมจะกระท ามิได้” ดังนั้น การแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกเข้าเป็นที่ปรึกษาพรรค ที่ปรึกษา 
หัวหน้าพรรคหรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ พรรคการเมืองต้องค านึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 28 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรค
การเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือ
ชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
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โดยทางตรงหรือทางอ้อม” อันเป็นเหตุที่น าไปสู่การยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 
29 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของ
พรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม” ซึ่งหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามมาตรา 108 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ข้อสอบถามที่ 5 ในการส่งมอบค่าบ ารุงพรรคการเมืองให้แก่พรรคการเมืองของสมาชิกพรรค
นอกเหนือจากการส่งมอบให้แก่เหรัญญิกพรรคการเมืองโดยตรงแล้ว เพ่ือความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
สามารถส่งมอบด้วยวิธีการอ่ืนใดได้บ้าง และกรณีที่สามารถกระท าได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่ 5 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อบังคับพรรค อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ (15) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บ
จากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท” และวรรคสี่ บัญญัติว่า “พรรคการเมืองอาจก าหนดให้เรียกเก็บ 
ค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
สองพันบาท” ส่วนวิธีการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง กฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่
ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องไปก าหนดรายละเอียดไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมือง ดังนั้น ในการด าเนินการ
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรคการเมือง นอกเหนือจากการส่งมอบให้แก่เหรัญญิกพรรคการเมือง
โดยตรงแล้ว พรรคการเมืองสามารถที่จะก าหนดรูปแบบวิธีการในการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองของสมาชิก
พรรคการเมืองในรูปแบบวิธีการอ่ืนๆ ได้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการไว้ในข้อบังคับพรรค 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 วรรคห้า 
บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองตาม (15)  
ให้ส านักงานประสานกับธนาคาร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” และ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ก าหนดว่า “เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการจัดเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองผ่านธนาคารให้ส านักงานจัดให้มีการประชุมร่วมกันของผู้แทน
พรรคการเมือง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการในการด าเนินการแล้วแจ้งให้พรรคการเมืองและธนาคารทราบเพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติต่อไป”
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 
ธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครั้งหนึ่ง และจะมีการจัดประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาข้อสรุปในเรื่อง
ของการอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองต่อไป  

ข้อสอบถามที่  6  พรรคสามารถก าหนดในข้อบั งคับให้มีผู้ ท าหน้าที่ แทนกรณี
กรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ที่เป็นคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตาย เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังคงครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้วด าเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยไม่ต้องจัด
ประชุมใหญ่ในระยะเวลากระชั้นชิดเพ่ือเลือกตั้งกรรมการสรรหาแทนต าแหน่งที่ว่าง ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่ 6 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ               
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดย
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ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (4) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง” 
มาตรา 40 บัญญัติว่า “การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระท าโดยเปิดเผย แต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา 38 (3) 
และ (4) ให้ลงคะแนนลับ” และมาตรา 49 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง             
ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยบุคคลและจ านวนตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับ...” จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
โดยการลงคะแนนลับ ประกอบด้วยบุคคลและจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองและมีองค์ประกอบ 
ที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น บุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นั้น ต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่องเฉพาะตั วของบุคคลที่ได้รับเลือก  
พรรคการเมืองจึงไม่สามารถก าหนดในข้อบังคับให้มีผู้ท าหน้าที่แทนกรณีกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ข้อสอบถามเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมือง  
  ข้อสอบถามที่  7 พรรคการเมืองสามารถก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสาขาพรรค 
ให้รับผิดชอบดูแลจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคที่สาขาที่ตั้งอยู่ ทั้งการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามมาตรา 23  
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 47 หรือการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ โดยอาจเป็นการด าเนินการร่วมกับ 
ตัวแทนจังหวัดในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดของภาคดังกล่าว ได้หรือไม่ อย่างไร 
  ตอบข้อสอบถามที่ 7 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นไป 
ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
ที่ก าหนดว่า “จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการก าหนด
อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป” ซึ่งสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องชอบที่จะด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้ตามมาตรา 23 ที่ก าหนดว่า “ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพ
อย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย (2) ร่วมกับประชาชน
ในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึง  
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  
ประกอบกัน (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล (4) ส่งเสริมให้สมาชิกและ
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน  (5) กิจกรรมอ่ืน 
อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนา  
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ทั้งนี้  ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฯลฯ”  
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ประกอบกับมาตรา 34 ที่ก าหนดว่า “กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง  
การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหารและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองให้ เป็นไป
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา 23 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย”  
  แต่ส าหรับพรรคการเมืองใดที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามหมวด 3 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา 47  
ถึงมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

3. ข้อสอบถามเกี่ยวกับนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
  ข้อสอบถามที่ 8 ในการปฏิบัติตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากการที่พรรคการเมืองต้องท าการตรวจสอบข้อมูล
ภูมิล าเนาและสถานภาพการมีชีวิตอยู่ของสมาชิกพรรคของตนแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ด้วยหรือไม่ และในกรณีที่
พรรคการเมืองจะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคการเมือง  
พรรคขอสอบถามถึงขั้นตอน วิธีการ และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
        ตอบข้อสอบถามที่ 8 พิจารณาแล้วเห็นว่า การแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ 
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีขึ้น ตามมาตรา 141 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ถูกยกเลิกโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 24 และประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้า
พรรคการเมืองนั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  24 และ 
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  1 เมษายน 2561 เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
สมาชิกผู้ ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก ให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น และ 
ให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  
ตามข้อ 1 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  

ทั้งนี้  การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองนั้น มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และจัดท าทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง เมื่อนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วในส่วนขั้นตอน วิธีการและงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าว เป็นเรื่องการด าเนินการของพรรคการเมือง 
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ข้อสอบถามที่ 9 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้อย่างเข้มงวดโดยน าเอา
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหลายประการ  
และพรรคมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกซึ่งขณะนี้มีผู้ประสงค์ 
จะเป็นสมาชิกได้ยื่นขอให้พรรคตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไว้หลายรายซึ่ง 
พรรคไม่สามารถรับสมัครสมาชิกได้แต่ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปเท่านั้น แต่มีกรณีหนึ่ง 
ที่พรรคไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่จึงขอหารือ
มายังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือที่พรรคจะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ได้แก่ กรณีนาย ฐ. ได้เคยถูก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่ง ให้พ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เหตุผลว่า “นาย ฐ. 
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีพฤติการณ์กระท าการละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 จึงสั่งให้นาย ฐ. พ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอันมีผลให้นาย ฐ. ต้องพ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความในมาตรา 64/6  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

กรณีข้างต้นถือว่านาย ฐ. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (8) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9 (3) จากกรณี “เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการ”หรือไม่ 

ตามที่ได้กราบเรียนหารือมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 
ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งอยู่เดิมหลายเรื่องยังขาดความชัดเจนแน่นอน 
ยากแก่การปฏิบัติและอาจตีความได้หลายนัย จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อหารือและวางแนวปฏิบัติ
ด้วยการออกระเบียบประกาศหรือค าสั่งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนที่พรรคการเมืองสามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป 

ตอบข้อสอบถามที่ 9 พิจารณาแล้วเห็นว่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก..” ดังนั้น กรณีนาย ฐ. ได้เคยถูกผู้ว่าราชการจังหวัดออกค าสั่ง 
ให้พ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้เหตุผลว่า นาย ฐ. มีพฤติการณ์กระท าการละเลย  
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่จึงสั่งให้นาย ฐ. พ้นจากต าแหน่งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลนั้น นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
หากข้อมูลปรากฏต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่ชัดเจนว่าการสั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวนั้น
เป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการหรือไม่ ซึ่งเป็นลักษณะ
ต้องห้ามการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก าหนด โดยนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองอาจขอ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวินิจฉัยที่ชัดเจนมากขึ้นของนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
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4. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งการลาออกของสมาชิกพรรคการเมือง  
ข้อสอบถามที่ 10 ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิก

พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ให้การลาออกของสมาชิกพรรคการเมืองมีผลนับแต่นายทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออกและเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองตาม ข้อ 8 ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการลาออกแล้วแจ้งผลการด าเนินการ 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง นั้น ขอสอบถามดังนี้ 

ข้อสอบถามที่ 10.1 นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหลักเกณฑ์ในการแจ้งการลาออก 
จากสมาชิกพรรคไปยังนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพรรคได้รับเพียง
ส าเนาหนังสือลาออกของสมาชิกผ่านทางโทรสารเท่านั้น 

ตอบข้อสอบถามที่ 10.1 พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศ 
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การแจ้งการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองไปยังนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองไว้ใน ข้อ 8           
ที่ก าหนดว่า “ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง                
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
ใบลาออก” ดังนั้น ในทางปฏิบัตินายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีหนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง                
โดยระบุวันและเวลาที่ได้รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมทั้งแนบส าเนาใบลาออก 
จากสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายในสามวันตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมืองดังกล่าว 

ข้อสอบถามที่ 10.2 การบันทึกข้อมูลการลาออกของพรรคต้องยึดวันที่ที่หน่วยงานใดของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับหนังสือลาออก 

ตอบข้อสอบถามที่ 10.2 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว่า “การลาออกจากสมาชิก 
พรรคการเมืองให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียน
พรรคการเมืองและตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ก าหนดว่า “ให้การลาออกของสมาชิกพรรคการเมืองมีผลนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับใบลาออก และเมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองได้รับแจ้ง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามข้อ 8 ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการลาออกแล้วแจ้งผลการด าเนินการ 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” ดังนั้น การบันทึกข้อมูลการลาออก
จากสมาชิ กพรรคการเมื อง พรรคการเมื องจึ งต้ องยึ ดวั นที่ นายทะเบี ยนพรรคการเมื องได้ รั บใบลาออก 
จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งไปยังนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองตามข้อ 2.1 เป็นวันที่สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ 
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5. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการจัดจั้งสาขาพรรคการเมือง  
ข้อสอบถามที่ 11 สาขาพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อต้องมี

สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคน โดยสมาชิกตั้งแต่ห้าร้อยคน
ดังกล่าวต้องช าระค่าบ ารุงจึงจะถือเป็นการครบองค์ประกอบในการเป็นสาขาพรรคการเมืองตาม มาตรา 33 (2) ใช่
หรือไม่อย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่  11  พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองต้องจัดให้มีสาขา 
พรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาค
ละหนึ่งสาขาโดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขา
นั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป โดยบุคคลที่จะเป็นสมาชิกในสาขาพรรคการเมืองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามและช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่กฎหมายก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองได้ 

6. ข้อสอบถามเกี่ยวกับตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
ข้อสอบถามที่ 12 มาตรา 145 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขต
เลือกตั้งในจังหวัดนั้น ขอสอบถามว่าตามบทเฉพาะกาลมาตรา 145 ดังกล่าวนั้น ยังผลให้สามารถใช้สมาชิกพรรค
ในจังหวัดที่มีเกินหนึ่งร้อยคนเป็นองค์ประกอบในการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ได้หรือไม่ 

ตอบข้อสอบถามที่ 12 พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บัญญัติว่า “เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน
ให้พรรคการเมืองนั้น แต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจากการเลือก 
ของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่                      
ที่รับผิดชอบ” ดังนั้นส าหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกพรรคการเมืองไม่สามารถให้สมาชิกพรรคในจังหวัด 
ที่มีเกินหนึ่งร้อยคนเป็นองค์ประกอบในการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้ แต่ต้องใช้สมาชิกซ่ึงมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน จึงจะถือเป็นองค์ประกอบในการแต่งตั้งตัวแทน  
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ทั้งนี้ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 

7. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการประชุมใหญ่พรรคการเมือง 
  ข้อสอบถามที่ 13 กิจการตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมืองและให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษานั้น กิจการ
ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตามกฎหมายเมื่อใด 
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  ตอบข้อสอบถามที่  13 การด าเนินกิจการต่างๆ ซึ่ งต้องกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ 
ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) นั้น จะมีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ทั้งนี้ กิจการตาม 38 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองแล้ว ให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงการจดทะเบียนภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  
ของพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

8. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ข้อสอบถามที ่ 14 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อยกเว้นที่ไม่ต้องด าเนินการสรรหา  

ตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 50 และมาตรา 51 ยังจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 49  
วรรคสอง อยู่หรือไม่ หรือพรรคการเมืองสามารถก าหนดในข้อบังคับให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองในการก าหนดตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมส่งสมัครรับเลือกตั้งได้เลย และหากเป็น
อ านาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองในการก าหนดตัวบุคคลเพ่ือส่งสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวจะมี
แนวทางอย่างไรในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อที่พรรคการเมืองจะได้
น าไปก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคต่อไป 

ตอบข้อสอบถามที่ 14 พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง
ด าเนินการสรรหาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 51 มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 49 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่า “ในการเลือกตั้งทั่วไปการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้ด าเนินการสรรหาตาม
วิธีการที่ก าหนดในมาตรา 50 และมาตรา 51 เว้นแต่ กรณีที่เป็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับ
เลือกตั้ง หรือกรณีผู้สมัครตายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ด าเนินการตามข้อบังคับ” ดังนั้น เมื่อมีการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรณีดังกล่าว พรรคการเมืองจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น  
  ข้อสอบถามที่ 15 กรณีได้มีการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามมาตรา 35 แล้ว
จ านวน 1 คน ในเขตเลือกตั้ง และได้มีการด าเนินการตามกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ในเวลาต่อมามีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าวไม่ครบหนึ่งร้อยคน หรือไม่มี
ตัวแทนจังหวัดในเขตเลือกตั้งดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
อย่างไร 
  ตอบข้อสอบถามที่ 15 พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่พรรคการเมืองได้ด าเนินการตามมาตรา 50  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ครบถ้วนแล้ว แม้ต่อมามีสมาชิก
พรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งดังกล่าวไม่ครบหนึ่งร้อยคน หรือไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะขณะที่
ด าเนินการสรรหาได้ด าเนินการครบถ้วนเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แล้ว 
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  ข้อสอบถามที่ 16 กรณีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งครั้งที่สอง
ภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ แต่ปรากฏว่า  
พรรคการเมื องมี คณะกรรมการสรรหาผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งไม่ ครบถ้ วนตามมาตรา 49 วรรคสอง เช่ น  
มีหัวหน้าสาขาน้อยกว่าสี่สาขาซึ่งมาจากต่างภาคกัน คณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่จะสามารถด าเนินการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 50 และ 51 ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
  ตอบข้อสอบถามที่ 16 พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ต้องประกอบด้วยบุคคลและจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขา
พรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ทั้งนี้ จ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามข้อบังคับ แต่อย่างน้อยต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า
สี่สาขาซึ่งมาจากภาคต่างกันที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 33 ตามนัยมาตรา 49 วรรคสอง ดังนั้น  
หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมีไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดดังกล่าว
ข้างต้น ก็ไม่สามารถด าเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้   
  ข้อสอบถามที่ 17 ตามนัยของมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับ นั้น ย่อมมีความหมายว่า  
ให้คณะกรรมการสรรหาใช้ดุลพินิจคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือให้ได้บุคคลที่เห็นว่ามีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสม
ข้างต้น โดยไม่จ าต้องเสนอรายชื่อผู้สมัครทุกคนส่งไปให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ด าเนินการตามมาตรา 50 (3) ใช่หรือไม่ เพราะหากให้คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้สมัครทุกคน
คณะกรรมการสรรหาก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจเพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 วรรคสาม ก าหนดไว้ได้
และขอสอบถามต่อไปว่า หากคณะกรรมการสรรหาสามารถใช้ดุลพินิจในการสรรหาผู้สมัคร เพ่ือส่งไปให้  
สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด าเนินการคัดเลือกได้ กรณีดังกล่าวพรรคการเมือง
สามารถก าหนดในข้อบังคับพรรคถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมัครเพ่ือให้ได้ผู้มีความเหมาะสมดังกล่าว 
หรือจะให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ออกข้อก าหนดในเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง 

ตอบข้อสอบถามที่ 17 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้
ดุลพินิจในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น เป็นกรณีที่พรรคการเมืองต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 49 วรรคสอง โดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหากพบว่าผู้สมัครรายใดแม้ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
แต่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ไม่มีความสามารถ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่มี
คุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดในข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา 15 (11) ที่
ก าหนดว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยมาตรฐานทางจริยธรรม
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ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับ  
แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ก็สามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่ส่งรายชื่อผู้สมัครรายนั้นให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินการตามมาตรา 50 (3) ได ้

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น พรรคการเมืองสามารถก าหนด
ไว้ในข้อบังคับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตาม
มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า การด าเนินการดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง “(2) การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ” ทั้งนี้ ข้อบังคับของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 15 ยังก าหนดให้ ข้อบังคับพรรคอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
“(12) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ...” 

ข้อสอบถามที ่ 18 การจัดการประชุมเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือ 
แบบบัญชีรายชื่อจะจัดไม่พร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันได้หรือไม่ 

ตอบข้อสอบถามที่ 18 พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถกระท าการได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายใดบัญญัติห้ามไว้  

ข้อสอบถามที่ 19 ในการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งครั้งที่สองภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ เขตเลือกตั้งที่ส านักงานใหญ่ของพรรคตั้งอยู่ จะ
ด าเนินการตาม มาตรา 50 และมาตรา 51 ได้อย่างไร โดยผู้ใด 
  ตอบข้อสอบถามที่ 19 พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการของพรรคการเมืองเพ่ือสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 กรณี กล่าวคือ การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตาม มาตรา 50 และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 51 พรรคการเมืองใด 
ที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองตั้งอยู่จะต้องมีสาขา 
พรรคการเมืองที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นด้วย ตามมาตรา 47 ที่ก าหนดว่า “พรรคการเมือง 
ซึ่งประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องมีสาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น การส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง” และตามมาตรา 48 ที่ก าหนดว่า “การส่งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีร ายชื่อ เพ่ือส่งให้สาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ฯลฯ” ประกอบกับมาตรา 49 ที่ก าหนดว่า “เมื่อมีกรณี
ต้องสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย
บุคคล และจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่
เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ทั้งนี้ จ านวนหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ ฯลฯ” เมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 50 มาตรา 51 ประกอบมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 
49 แล้ว การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งย่อมเป็นหน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองหรือ
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ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด อนึ่ง กรณีที่ปรากฏว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดใด มิได้มีสาขาพรรคการเมือง
ตั้งอยู่ ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรค
การเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าว
เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตามนัย
มาตรา 35 ดังนั้น ในการเลือกตั้งทั่วไปในการเลือกตั้งครั้งที่สองภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับแล้ว กรณีท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 
51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้นั้น เขตเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่ของพรรคการเมืองต้องมีสาขาพรรคการเมืองที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นด้วย จึงจะ
ด าเนินการตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ได ้

ข้อสอบถามที่ 20 ตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (เดิม) บัญญัติว่า “…ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้ ง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้...” แต่ตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) (ที่แก้ไขโดยค าสั่งหัวหน้า คสช.  
ที่ 53 /2560) บัญญัติว่า “จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ภายในก าหนดเวลาตาม 
(4)”โดยมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) ที่แก้ไขใหม่มิได้รับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิม 

ประเด็นหารือกรณีดังกล่าว ถือว่าสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งไว้เดิมสิ้นสภาพการเป็นสาขา
พรรคการเมืองหรือยังคงเป็นสาขาพรรคการเมืองต่อไป 
 ตอบข้อสอบถามที่ 20 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที่  53/2560เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ข้อ 1 นั้น บัญญัติว่า “ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และยังด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 เป็นสมาชิก และยังคงเป็น 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นต่อไป..” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า กฎหมายรับรองสถานะ
ของพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เท่านั้น มิ ได้รับรองสถานะของสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้ งขึ้นอยู่ เดิม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ด้วยแต่อย่างใด ประกอบมาตรา 
141 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรก ให้พรรคการเมืองตามมาตรา 140 ด าเนินการในเรื่องและภายใน
ระยะเวลา ดั งต่ อไปนี้  (5) จั ดตั้ งสาขาพรรคการเมืองและตั วแทนพรรคการเมืองประจ าจั งหวัด 
ให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 
ภายในก าหนดเวลาตาม (4)” 
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ดังนั้น สาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งไว้เดิมย่อมสิ้นสภาพไป โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว 
 ข้อสอบถามที ่ 21 เมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดใด สาขาพรรคการเมือง 
จะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งเหมือนกับที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 145 
ที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้ง ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับหรือไม่ หรือสาขา 
พรรคการเมืองจะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และส่งผู้สมัครได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งสาขาพรรคเท่านั้น 
  ตอบข้อสอบถามที่  21 พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเลือกตั้ งทั่ วไปครั้ งแรกหลังจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ของพรรคการเมืองสามารถด าเนินการได้ตามมาตรา 145 ซึ่งก าหนดว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้น 
ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใช ้บ ังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จ ัดตั ้งสาขา 
พรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้ว ในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่ง
ผู ้สม ัครร ับเล ือกตั ้ง ได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น แต่หลังจากการ เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกดังกล่าวแล้ว  
พรรคการเมืองต้องด าเนินการตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดว่า พรรคการเมือง ซึ ่งประสงค์จะส่งผู ้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้น  โดยสาขาพรรคการเมือง 
จะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่งผู้สมัครได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น เท่านั้น 
ตามนัยมาตรา 35 ที่ก าหนดว่า เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง  
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน ให้พรรคการเมืองนั้น
แต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าว 

ข้อสอบถามที่ 22 ในกรณีที่สาขาพรรคการเมืองมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 145 การคัดเลือกตั้งผู้สมัคร (Primary Vote) ของสาขาพรรค
ในแต่ละเขตจ าเป็นต้องมีสมาชิกพรรคท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งนั้นร่วมคัดเลือกผู้สมัครด้วยหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกพรรคที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นร่วมคัดเลือกด้วยจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีปัญหา
ประการใดหรือไม ่
   ตอบข้อสอบถามที่ 22 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 145 ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  
หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้วในจังหวัดใด 
ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว  
เป็นบทเฉพาะกาลยกเว้นบทบัญญัติทั่วไป และได้ก าหนดให้สาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัด ดังนั้น สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้สมัคร 
จึงต้องเป็นสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น 
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9. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ข้อสอบถามที่ 23 ในทางปฏิบัติพรรคการเมืองสามารถที่จะท าจดหมายหุ่นหรือจดหมาย 

ในลักษณะแบบฟอร์มและให้สมาชิกพรรคที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไปได้ยื่นความจ านงขอเป็น
สมาชิกพรรคต่อไปโดยการกรอกข้อความที่จ าเป็นเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็น
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีระดับการศึกษาไม่สูงนักที่มีความยากล าบากในการร่างจดหมายถึงหัวหน้าพรรค ได้หรือไม่  

ตอบข้อสอบถามที่ 23 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ. 2560 และประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้า 
พรรคการเมืองนั้น โดยมิได้ก าหนดรูปแบบหนังสือยืนยันไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น พรรคสามารถที่จะก าหนด
รูปแบบหนังสือเป็นแบบฟอร์มให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวและประสงค์จะเป็น
สมาชิกต่อไปยืนยันการเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มที่พรรคก าหนดต่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้ 

ข้อสอบถามที่ 24 ถ้าในกรณีค าถามตามข้อ 20 ทางพรรคสามารถด าเนินการได้ ทางพรรค 
ได้แนบตัวอย่างจดหมายหุ่นมาให้พิจารณาร่วมด้วยว่าจดหมายหุ่นดังกล่าวสามารถที่จะน าไปใช้ในการยืนยัน
ความเป็นสมาชิกพรรคของสมาชิกท่ีแจ้งความจ านงขอเป็นสมาชิกต่อไปถึงหัวหน้าพรรคได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่ 24 พิจารณาแล้วเห็นว่า แบบฟอร์มหนังสือที่พรรคจัดส่งมาให้พิจารณานั้น 
เนื่องจากการจัดท าแบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นเรื่องภายในที่พรรค สามารถก าหนดขึ้น
ได้เอง แต่โดยหลักการควรจะต้องมีสาระส าคัญอันเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว กล่าวคือ 1) ควรต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกผู้นั้นประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไป 
2) สมาชิกผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 3) การช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง 4) อ่ืนๆ ที่เห็นสมควร 

 

ข้อสอบถามที่ 25 สิ่งที่เป็นหลักฐานอย่างอ่ืนในการแนบร่วมกับจดหมายดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
อาทิเช่น ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น 

ตอบข้อสอบถามที่ 25 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ก าหนดให้ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา 9 (1) (3) และ (5) และตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่  
22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ สมาชิกที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปมีหนังสือ
ยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือยืนยันด้วยนั้น เห็นว่า หลักฐานดังกล่าวควรต้องประกอบไปด้วยเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้  

1) หลักฐานการแสดงว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ได้แก่ 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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1.3 ส าเนาหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเอกสารอื่นใดท่ีใช้ยืนยันแทนได้ (ถ้ามี) 

2) หลักฐานหรือเอกสารที่มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ (โดยสมาชิกอาจรับรองตนเองได้) 

ข้อสอบถามที่ 26 เอกสารที่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส าหรับการยืนยัน
สมาชิกพรรค ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบข้อสอบถามที่  26  พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารที่พรรคการเมืองต้องแจ้งให้ 
นายทะเบียนพรรคการเมืองส าหรับการยืนยันสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่  53/2560 ลงวันที่  22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 อยู่ ระหว่างพิจารณาออกประกาศ 
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือก าหนดแบบรายงานและวิธีการแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ให้เป็นไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกันโดยจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบต่อไป (ปัจจุบันนายทะเบียนพรรค
การเมืองได้มีประกาศ เรื่อง .....) 

ข้อสอบถามที่ 27 ในปัจจุบันถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 พรรคสามารถที่จะด าเนินการสิ่งใดได้บ้าง 
ในกระบวนการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคดังกล่าว 

ตอบข้อสอบถามที่ 27 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคไม่สามารถด าเนินกระบวนการยืนยันความ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้จนกว่าจะถึงวันที่  1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขระยะเวลา 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560  

ข้อสอบถามที่ 28 การด าเนินการยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคนั้น สมาชิกสามารถด าเนินการ 
โดยการส่งหนังสือกลับมาถึงหัวหน้าพรรคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 
  ตอบข้อสอบถามที่ 28 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่   
22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีหนังสือยืนยัน 
การเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมือง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา 24 และช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 นั้น ซึ่งการมี
หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกกฎหมายมิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ดั งนั้น สมาชิกพรรคการเมือง 
จึงสามารถส่งหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวจะต้องมีข้อความ 
ที่เป็นสาระส าคัญอันเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว กล่าวคือ  
1) ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกผู้นั้นประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป 2) สมาชิกผู้นั้นต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 3) มีการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองแล้ว 4) อ่ืนๆ ที่เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ตาม
หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องสามารถยืนยันและสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ 
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ข้อสอบถามที่ 29 เนื่องจากลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง กฎหมาย 
ได้น าเอาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับ ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม 
หลายประการการแสดงหลักฐานดังกล่าวจะต้องขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ย่อมเป็นภาระ
แก่สมาชิกที่จะแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกต่อไป และหลักฐานบางอย่างอาจไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะออก
หนังสือรับรองให้ได้ อาจส่งผลให้ไม่มีสมาชิกผู้ใดสามารถท าหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อไปหรืออาจ
ด าเนินการไม่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การยืนยันการเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์และถูกตีความภายหลังว่าบุคคลนั้น
ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรส าหรับสมาชิก
พรรคที่จะท าหนังสือยืนยันและแสดงหลักฐานและพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้พิจารณาเอกสารของสมาชิกดังกล่าว 

ตอบข้อสอบถามที่ 29 พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ควรประกอบไปด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1) หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งพรรคสามารถก าหนดรูปแบบขึ้นเองได้ 
 (2) หลักฐานแสดงว่าการมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ได้แก่ 

2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.3 ส าเนาหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเอกสารอื่นใดท่ีใช้ยืนยันแทนได้ (ถ้ามี) 
(3) หลักฐานหรือเอกสารที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ (โดยสมาชิกอาจรับรองตนเองได้) 
(4) หลักฐานการช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง 
ส าหรับข้อสอบถามในประเด็นที่ต่อเนื่องซึ่ งพรรคเ พ่ือไทยได้สอบถามเ พ่ิมเติมว่ า  

“การก าหนดให้สมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกพรรคอยู่เดิมต้องด าเนินการดังกล่าวยังมีความแตกต่างกับกรณีที่
บุคคลจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งไม่ต้องแสดงหลักฐานการมีลักษณะต้องห้าม เพียงแต่ลงนามรับรอง
ว่าตนเองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกพรรคก็เพียงพอ ส่วนการตรวจสอบคุณสมบั ติ
และลักษณะต้องห้ามเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรคกรณีเช่นนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะให้
สมาชิกผู้ที่จะยืนยันการเป็นสมาชิกต่อไปได้ใช้วิธีเดียวกับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้หรือไม่ รวมถึงก าหนด
รูปแบบของหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค เพ่ือให้พรรคการเมืองได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน” 

ในประเด็นนี้ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดในเรื่องการยืนยันการเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมืองที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ ต่อไป ได้มีข้อก าหนดของกฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยชัดแจ้งตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ซึ่งทุกพรรคการเมืองจะต้องถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนหลักฐานประกอบหนังสือยืนยันให้เป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
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ข้างต้น ส่วนการรับสมัครสมาชิกใหม่ (ขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้) พรรคการเมืองต้องถือปฏิบัติ 
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 และข้อ 5 โดยหลักฐานประกอบการรับสมัครการเป็นสมาชิกก็ถูกก าหนดไว้  
ในลักษณะเช่นเดียวกัน 

ข้อสอบถามที่ 30 ข้อความว่า “เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้ง
ยืนยันการเป็นสมาชิกให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองนั ้น” การต้องพ้นจากสมาชิกดังกล่าว 
มีความหมายเฉพาะกรณีสมาชิกมิได้มีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกหรือรวมถึงการไม่แสดงหลักฐานการมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและการช าระค่าบ ารุงพรรคด้วย กล่าวคือ ถ้ามีเพียงหนังสือแจ้งยืนยัน  
การเป็นสมาชิกโดยไม่มีหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และยังไม่ช าระค่าบ ารุงพรรคภายใน
เวลาที่ก าหนด หรือมีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกโดยมีหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
แต่ไม่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้นพ้นจากสมาชิกพรรคหรือไม่ 

ตอบข้อสอบถามที่ 30 พิจารณาแล้วเห็นว่าตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 
22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ก าหนดว่า “ให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24และ
ประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น 
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และช าระค่าบ ารุง 
พรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกผู้ใดมิได้มี
หนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกให้เป็นอันพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นและให้พรรคการเมือง
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่า หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกจะต้องประกอบไปด้วย 

1) หลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด และ 
2) ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง และ 
3) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561  

ซึ่งสมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกให้เป็นอันพ้นจากการเป็นสมาชิก 
ของพรรคการเมืองนั้น ในกรณีนี้จึงเห็นว่า การที่สมาชิกไม่มีหนังสือยืนยัน หรือมีหนังสือยืนยันแต่มิได้แสดง
หลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่มีการช าระค่าบ ารุงพรรคด้วยหรือมีหนังสือยืนยัน 
โดยมีหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ไม่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคภายในเวลาที่ก าหนด  
สมาชิกผู้นั้นต้องเป็นอันพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดข้างต้น 

ข้อสอบถามที่ 31 กรณีการแจ้งรายการจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองตามประกาศนายทะเบียน 
เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่าต้องรวบรวมจ านวนสมาชิกพรรคที่มี 
ความประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไปตามที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ก าหนดก่อนได้หรือไม่  
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ตอบข้อสอบถามที่ 31 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคต้องด าเนินการแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ส าหรับการยืนยันสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ซึ่ งอยู่ระหว่างพิจารณาออกประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง  
เพ่ือก าหนดแบบรายงานและวิธีการแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางและรูปแบบ
เดียวกัน โดยจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองทราบต่อไปและพรรคไม่สามารถด าเนินกระบวนการยืนยันความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองได้จนกว่าจะถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขระยะเวลาตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560  

10. ข้อสอบถามเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง  
ข้อสอบถามที่ 32 มาตรา 60 พรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และแต่ละครั้งต่อไปเป็นประจ าทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน 
การปิดบัญชี ให้จัดท างบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองงบแสดงฐานะทางการเงินต้องแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน 
และทุนของพรรคการเมืองทั้งต้องแสดงที่มาของรายได้ตาม มาตรา 62 และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ของพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และรายการอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 

ขอสอบถามว่า การก าหนดใน มาตรา 60 วรรคสาม ให้แสดงที่มาของรายได้ตาม มาตรา 62 
และค่าใช้จ่ายไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินนั้น มีความผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากรายได้
และค่าใช้จ่ายจะอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 60 วรรคสอง 

ตอบข้อสอบถามที่ 32 พิจารณาแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองต้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชีของพรรคการเมืองตามมาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงท าความเข้าใจกับทุกพรรคการเมืองในโอกาสต่อไป 

ข้อสอบถามที่ 33 ในการจัดท าใบเสร็จรับเงินของพรรคการเมือง นอกจากการที่ต้องมี
รายการต่างๆ ตามแบบ พ.ก. 9 แล้ว พรรคการเมืองสามารถก าหนดขนาดและรูปร่างของใบเสร็จรับเงินขึ้นเอง
ตามความเหมาะสมแก่การน าไปใช้งานได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบข้อสอบถามที่  33 พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนด
ใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก. 9 ไว้ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
โดยพรรคชาติพัฒนาสามารถก าหนดขนาดของใบเสร็จรับเงินได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้แต่ต้องมีรายการต่างๆ ให้
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแบบ พ.ก. 9 

ข้อสอบถามที่ 34 ผู้ใดเป็นผู้มีอ านาจลงนามในฐานะผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินในแบบ พ.ก. 9 
เพราะมิได้มีการระบุต าแหน่งไว้ชัดเจนเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน (เงินบริจาค) ในแบบ พ.ก. 11 และใบรับบริจาค
ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดในแบบ พ.ก. 12 และผู้นั้นสามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทนได้หรือไม่ 

ตอบข้อสอบถามที่  34 พิจารณาแล้วเห็นว่า ใบเสร็จรับเงินตามแบบ พ.ก.10 แบบ พ.ก.11  
และแบบ พ.ก.12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 67 ประกอบ
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ข้อ 44 - ข้อ 50 ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
และวิธีการในการรับเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองไว้เป็นการเฉพาะและมีการก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้  จึงจ าเป็นต้องก าหนดผู้ลงนามรับเงินไว้ 
ในใบเสร็จตามแบบ พ.ก.10 แบบ พ.ก.11 และแบบ พ.ก.12 ไว้เป็นการเฉพาะ ส าหรับใบเสร็จรับเงิน 
ตามแบบ พ.ก. 9 เป็นแบบใบเสร็จรับเงินทั่วไปเกี่ยวกับรายได้ท่ีมาจากค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงพรรคการเมือง ค่า
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ค่าจัดกิจกรรมระดมทุน และอ่ืนๆ ซึ่งผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจ
ลงนามในใบเสร็จรับ เงินในฐานะผู้ รับ เงินในนามของพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  
ในข้อบังคับของพรรคการเมืองมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “ข้อบังคับพรรค อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ (14) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองและ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและให้สมาชิกตรวจสอบ  
ได้โดยสะดวก”  

11. ข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ 
 ข้อสอบถามที่ 35 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีมาตรการในการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกกับพรรคการเมือง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร
สมาชิกพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ด าเนินการได้ยากในทางปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร หรือมีแนวปฏิบัติให้พรรคด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรคและผู้สมัครโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างไร 
  ตอบข้อสอบถามที่ 35 พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิก
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มีมาตรการอ านวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกพรรคการเมือง
สามารถตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานนั้นๆ ก าหนดและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
โดยระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่อไปยังส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและ
พรรคการเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ในอนาคตต่อไป 
  ข้อสอบถามที่  36 มาตรา 35 เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน 
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้ งสมาชิกซึ่ งมีภูมิล าเนาอยู่ ในเขตเลือกตั้ งใน จังหวัดนั้นซึ่งมาจากการเลือก 
ของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น 
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 49 วรรคสอง ในขณะที่คณะกรรมการ 
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเป็นผู้ เริ่มต้นกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 และ 51 
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้ง ทั้ง 350 เขต ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีเขตเลือกตั้ง 375 
เขต สอบถามว่า คณะกรรมการเลือกตั้งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างไร 
ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองจะไม่สามารถด าเนินการให้มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เลย หากยังไม่มีการประกาศเขตเลือกตั้ง 

หน้า  26                                                                                                    สร้าง... ส่งเสริม... สนับสนุน                                                                                                      



 

    
 

  ตอบข้อสอบถามที่ 36 พิจารณาแล้วเห็นว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 86 ประกอบมาตรา 85 วรรคสาม ที่ก าหนดว่า หลักเกณฑ์   
วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน  
การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากขณะนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ประกาศใช้ จึงยังไม่สามารถประกาศเขตเลือกตั้งได้  
  อนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ในการเลือกตั้งที่มีขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดไว้แล้ว  
ในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 145 
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แนวทางการปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
และประชุมเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
----------------------------------------- 

 
  ต า ม ที ่ห ัว ห น ้า ค ณ ะ ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ แ ห ่ง ช า ต ิ ไ ด ้ม ีค า สั ่ ง ที ่  5 3 / 2 5 6 0   
เรื่อง  การด า เนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่   
22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 โดยข้อ  4  ของค าสั่ งดั งกล่ าวห้ ามมิ ให้พรรคการ เมือง  
จัดให้มีการประชุมใหญ่ รวมทั้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ า  
จังหวัด ตลอดจนการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองหรือการด าเนินการอ่ืนใดในทางการเมือง 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ข้อ  5  ก าหนดให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จะจั ดตั้ งพรรคการ เมื อ งขึ้ น ใหม่ ด า เนิ นการตามหมวด 1  
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2560 ได้ตั้ งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2561 แต่การประชุมเพ่ือยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10  
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้ด าเนินกิจกรรมได้เท่าที่ได้รับอนุญาต  
หรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด และข้อ 7 ก าหนดให้หารื อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หรือค าสั่ งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและประชุมเพ่ือยื่นค าขอ 
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการ  
พิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามที่มีผู้หารือมา ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 
   1. การขออนุญาตตามข้อ 4 ข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 53/2560 หรือการรวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือตัวแทน  
ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วแต่กรณี ลงนามในหนังสือขออนุญาตถึงคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ผ่านส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   

แนวทางการปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
ทางการเมืองและประชุมเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียน 

จัดตั้งพรรคการเมือง 
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  2. การขออนุญาตตามข้อ 1 ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนรายละเอียดที่
ชัดเจน อาทิ ประเภทกิจกรรม ห้วงเวลา สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วมโดยประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
  3. การยื่นหนังสือขออนุญาตดังกล่าว ให้น าส่งด้วยบุคคล (ไม่ใช่ทางไปรษณีย์หรือ 
สื่อสารทางอ่ืน) ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ซึ่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแจ้งกลับไปให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต 

(ส าหรับพรรคการเมือง) 
 
        เขียนที่ ..................................................  

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

เรื่อง  ขออนุญาต (ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง / จัดประชุม) 

กราบเรียน  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผ่านส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

อ้างถึง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  53/2560 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมาย 
           ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 

      ด้วย       (ชื่อ-สกุล ผู้ขออนุญาต)           หัวหน้าพรรค 
มีความประสงค์จะ (ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง / จัดประชุม) 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560  
เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 
2560 จึงขออนุญาตในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
 
  2.  เหตุผลและความจ าเป็น 
 
  3.  วัน เวลา/ห้วงเวลาที่จะด าเนินการ 
  4.  สถานที่ด าเนินการ 
  5.  จ านวนผู้เข้าร่วม (กิจกรรม / ประชุม)  ประมาณ         คน 
  6.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จ านวน      คน  ได้แก่  1) 
  2) 
  3) 
         ฯลฯ 
  จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

 

       (..........................................) 
             หัวหน้าพรรค.................................. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


