เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑
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๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป
ด้วยหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคํ าสั่ง ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อ ง การดําเนิ นการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๔๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่ โดยกําหนดให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ยังดํารงอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้ และให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ เป็นสมาชิก และยังคงเป็น
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นต่อไป และให้สมาชิกซึ่งมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๔ และประสงค์ จ ะเป็ น สมาชิ กพรรคการเมื อ งนั้ น ต่ อ ไป มี ห นั งสื อ แจ้ งยื น ยั น การเป็ น
สมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมือง นั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๔ และชําระค่าบํารุงพรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก ให้เป็นอันพ้นจาก
สมาชิกของพรรคการเมืองนั้น และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
อาศั ย อํ า นาจตามข้ อ ๖ แห่ งคํ าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อกําหนดวิธีการรายงานทะเบียนสมาชิกที่ได้ประสงค์และยืนยันการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองต่อไป ตามข้อ ๑ ของคําสั่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป
ต่อ นายทะเบี ยนพรรคการเมือ งภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ ๑ ท้ ายประกาศนี้
พร้ อ มบั น ทึ ก ในรู ป แบบโปรแกรม Microsoft office Access หรื อ Excel ลงในแผ่ น CD-ROM
ตามแบบ ๒ ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว
ให้ตรงตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งยืนยันของสมาชิกที่ได้ยืนยัน
การเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคการเมืองและหลักฐานการชําระเงินค่าบํารุงสมาชิก ตามแบบ พ.ก. ๙
เก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ประสงค์ยืนยันเป็นสมาชิกพรรค..........................................
เลข
เลขประจาตัว
ลาดับที่ ประจาตัว ชื่อตัว – ชื่อสกุล
ประชาชน
สมาชิก

แบบที่ ๑
หน้าที.่ ....จากจานวน.....หน้า
การชาระค่าบารุงพรรคการเมือง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

วัน/เดือน/ปี
ที่เป็นสมาชิก

วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าบารุง
พรรคการเมือง

ใบเสร็จรับเงิน
รายปี
เล่มที่

เลขที่

ตลอดชีพ
เล่มที่
เลขที่

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

ภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองและลงลายมือชื่อ

แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ประสงค์ยืนยันเป็นสมาชิกพรรค..........................................
เลข
เลขประจาตัว
ลาดับที่ ประจาตัว ชื่อตัว – ชื่อสกุล
ประชาชน
สมาชิก

แบบที่ ๒
การชาระค่าบารุงพรรคการเมือง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

วัน/เดือน/ปี
ที่เป็นสมาชิก

วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าบารุง
พรรคการเมือง

ใบเสร็จรับเงิน
รายปี
เล่มที่

เลขที่

ตลอดชีพ
เล่มที่
เลขที่

