
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง  การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  (ฉบบัที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือให้ 
การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเปน็การอ านวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน  กรณีที่ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
ในการสมัครสมาชิกพรรคการเมือง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงานทะเบยีน
สมาชิกพรรคการเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน

ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๔  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองรับสมัครบุคคล 

ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมืองก าหนด 
เมื่อพรรคการเมืองได้รับสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและจัดท าทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมืองให้ตรงตามความเป็นจริงตามแบบ  ท.พ.  ๑  เก็บรักษาไว้  ณ  ที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของพรรคการเมือง  และต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองตรวจดูได้โดยสะดวก  รวมทั้งประกาศชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  การจัดท าทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  
การจัดเก็บเอกสาร  และการออกใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง  (แบบ  พ.ก.  ๙)  พรรคการเมือง
อาจด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  
พรรคการเมือง” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“ข้อ  ๖  ให้พรรคการเมอืงเป็นผู้น าเขา้ขอ้มลูสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานขอ้มูลพรรคการเมอืง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๒๔  (๖)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองยืนยันและรับรองการส่งข้อมูล 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงโดยจัดส่งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองตามข้อ  ๖  ตามแบบ  ท.พ.  ๒  แบบ  ท.พ.  ๒/๑  
และแบบ  ท.พ.  ๒/๒  ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่สิบห้าของทุกสามเดือน  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑  มกราคม - ๓๑  มีนาคม  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  เมษายน 
ครั้งที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน - ๓๐  มิถุนายน  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม 
ครั้งที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  กรกฎาคม - ๓๐  กันยายน  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม 
ครั้งที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม - ๓๑  ธันวาคม  ให้แจ้งภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของปีถัดไป” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงาน

ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๘  ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับใบลาออก 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองทราบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบลาออก” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกแบบ  ท.พ.  ๑  แบบ  ท.พ.  ๒  แบบ  ท.พ.  ๒/๑  และแบบ  ท.พ.  ๒/๒  
ตามแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พันต ารวจเอก  จรุงวิทย ์ ภมุมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 

 

 

แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 

เร่ือง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

แบบ ท.พ. ๑ แบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 

แบบ ท.พ. ๒ แบบหนังสือแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

แบบ ท.พ. ๒/๑  แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน 

แบบ ท.พ. ๒/๒ แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมืองท่ีลดลง 

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

 



เลขที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เล่มที่ เลขที่ จํานวนเงิน เล่มที่ เลขที่ จํานวนเงิน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

แบบทะเบียนสมาชิกพรรค..........................................  (แบบ ท.พ. ๑)

รายปี ตลอดชีพ

หน้าที่...........จากจํานวน...........หน้า  

ลําดับ
เลขประจําตัว

สมาชิก
ชื่อตัว - ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน

การชําระค่าบํารุงพรรคการเมือง

วัน/เดือน/ปี

ที่ชําระค่า

บํารุงพรรค

ใบเสร็จรับเงิน



 

(แบบ ท.พ. ๒) 

 
หนังสือแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ช่ือพรรค...................................................... 
 

วันท่ี...........เดือน…................พ.ศ........ 
 
เรื่อง  แจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมือง 

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. แบบแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน  (แบบ ท.พ. ๒/๑) จํานวน.............หน้า 
 ๒. แบบแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีลดลง  (แบบ ท.พ. ๒/๒) จํานวน..............หน้า 

พรรค............................................ขอแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. ......       ครั้งท่ี ๒ เม.ย. -  มิ.ย. พ.ศ. …... 
ครั้งท่ี ๓ ก.ค. - ก.ย.  พ.ศ. ......  ครั้งท่ี ๔ ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. …... 

๑.  มีจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังสิ้น จํานวน.........................ราย ดังมีรายละเอียด 
ตามแบบ ท.พ. ๒/๑ ท่ีแนบ 

๒. มีจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีลดลงท้ังสิ้น  จํานวน.............................ราย ดังมีรายละเอียด 
ตามแบบ ท.พ. ๒/๒ ท่ีแนบ 

๓. ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน................ พ.ศ............มีสมาชิกพรรคการเมืองท้ังสิ้น จํานวน.............ราย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง 

และลงลายมือช่ือ… 

 

สัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมือง ที่เพิ่มขึ้น (แบบ ท.พ. ๒/๑) 
หน้าที่.......... 

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

ครั้งที่ ๑ ม.ค. - มี.ค.  ครั้งที่ ๒ เม.ย. - มิ.ย. ครั้งที่ ๓ ก.ค. - ก.ย. ครั้งที่ ๔ ต.ค. - ธ.ค.        พ.ศ. .... 
 

ลําดับ 
เลขประจําตัว

สมาชิก 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

    เลขประจําตัว        
      ประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
การชําระค่าบํารุงพรรคการเมือง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่า 
บํารุงพรรค 

ใบเสร็จรับเงิน 
รายปี ตลอดชีพ 

เลขที ่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด เล่มที ่ เลขที ่ จํานวนเงิน เล่มที ่ เลขที ่ จํานวนเงิน 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

แบบแจ้งรายการสมาชิกพรรคการเมือง ที่ลดลง (แบบ ท.พ. ๒/๒) 
หน้าที่.......... 

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

ครั้งที่ ๑ ม.ค. - มี.ค.  ครั้งที่ ๒ เม.ย. - มิ.ย. ครั้งที่ ๓ ก.ค. - ก.ย. ครั้งที่ ๔ ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. .... 
 

ลําดับ 
เลขประจําตัว

สมาชิก 
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชกิ 

เลขที ่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


