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ค ำน ำ 

 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่  8 ตุลาคม 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  13/2561 เรื่อง การด าเนินการ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561  
ซึ่งได้ก าหนดให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
ของพรรคการเมือง เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง แทนพรรคการเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ  

   คู่มือนี้เป็นการอธิบายหลักการ องค์ประกอบ การจัดตั้งหรือการแต่งตั้ง หน้าที่ การเลิก  
การสิ้นสภาพหรือการพ้นจากต าแหน่ง ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
เพ่ือให้พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

 

                                                                                                                       
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                        มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

สำรบัญ 

      หน้ำ 
1. บทน า   1 
2. สาขาพรรคการเมือง  3 
          2.1 หลักการและองค์ประกอบของสาขาพรรคการเมือง 3 
          2.2 การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 4  
          2.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 5 
          2.4 หน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง 6 
          2.5 การเลิกหรือการสิ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง 7  
3. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   9 
          3.1 หลักการและองค์ประกอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 9 
          3.2 การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 9  
          3.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 10 
          3.4 หน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 12 
          3.5 การพ้นจากต าแหน่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 12 
4. บทก าหนดโทษ 13 
5. ภาคผนวก  17 
 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 

 

 พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในฐานะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยง ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนโดยการน าเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงให้เป็นนโยบายและ
ด าเนินกิจการทางการเมืองให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งการที่พรรคการเมืองจะท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดี
และมีประสิทธิภาพ พรรคการเมืองจ าเป็นจะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดที่ถือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่ รับผิดชอบ และให้
ประชาชนในท้องที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคการเมืองได้มากขึ้น โดยเฉพาะการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง (Primary Vote)  
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กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง  
ตำม พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง 2560 

สมำชิกพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง) 
จ ำนวนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป 

ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ำสำขำแจ้งผลกำรประชุมกำรจัดตั้งสำขำให้พรรคกำรเมือง 

นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและจ ำนวน/ภูมิล ำเนำของสมำชิก 

หัวหน้ำพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งกำรจัดตั้งสำขำตำมแบบ ท.พ. 3 ต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง  
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำรจัดตั้งสำขำ พร้อมเอกสำรหลักฐำน 

  - รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ 1 พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5/1 

  - บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 4 พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
        (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีเจา้ตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

- บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมอืงในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5  
  - แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย 

- ค าสั่งจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 3/1 
 

จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสำขำ โดยมีสมำชิกในเขตเลือกตั้งเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 100 คน  

       - เลือกหัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาจ านวนตามข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน 
       - ก าหนดสถานท่ีตั้งสาขา 
       - อื่นๆ 

 

ถูกต้องครบถ้วน 
กำรจัดตั้งสำขำ สมบูรณ์ 

 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
กำรจัดตั้งสำขำ ตกไป 

แจ้งให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองทรำบ 

ประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 

แจ้งให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองทรำบ 
พร้อมด้วยเหตุผล 

หำกหัวหน้ำ 
พรรคกำรเมืองไม่แจ้ง

ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
มีโทษตำมมำตรำ 106 
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  2.1 หลักกำรและองค์ประกอบของสำขำพรรคกำรเมือง 
 พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา ภายในก าหนดเวลาดังนี้ 
 1) พรรคการเมืองที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2560 จะต้องด าเนินการ ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
พรรคกำรเมือง ตามมาตรา 33  
  หากพรรคการ เม ือ ง ไม ่ส ามารถด า เน ินการได ้ภ าย ในก าหนดระยะ เวลาด ังกล ่า ว  
พรรคการ เม ือ งย ่อมสิ ้น สภ าพความ เป ็นพ รรคการ เม ือ ง  ต าม มาตรา 91  วรรคห นึ ่ง  (1 )  แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 2) พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 จะต้องด าเนินการ ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2562) ตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561  
  หากพรรคการ เมื อ งไม่ ส ามารถด า เนิ น การได้ ภ าย ในก าห นดระยะ เวลาดั งกล่ าว  
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 
 สาขาพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ต้องมเีขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง) 
 2. ต้องมสีมาชิกพรรคที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง) ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป 
 3. ต้องมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตามจ านวนและต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรค 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 7 คน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สำขำพรรคกำรเมือง 

หมำยเหตุ กำรก ำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสำขำพรรคกำรเมือง ตำมมำตรำ 47 คือ เขตเลือกตั้ง  
จะต้องมีพื้นที่รับผิดชอบและรำยชื่อสมำชิกที่ไม่ซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงสำขำกับสำขำด้วยกัน หรือระหว่ำง
สำขำกับตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
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 2.2  กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง 
  พรรคการเมืองใดมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง) จ านวนตั้งแต่ 
500 คนขึ้นไป หากประสงค์จะจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองนั้นจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมือง
ดังกล่าว โดยจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
   ในการประชุมเพ่ือจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ที่ประชุมจะต้องพิจารณาเพ่ือเลือกคณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมืองตามจ านวนและต าแหน่งที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง และสถานที่ตั้งของส านักงาน
สาขาพรรคการเมือง เป็นต้น 
  ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองจะต้องแจ้งผลการประชุมให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวอย่างแบบ 1 ในภาคผนวก พร้อมภาพถ่าย
การประชุม  
   (2) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5/1 
   (3) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 4 พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (4) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5  
   (5) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย   
  เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองจากหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองแล้ว 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 3 ต่อนายทะเบียน 
พรรคการเมืองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    (1) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตัวอย่างแบบ 1 ในภาคผนวก พร้อมภาพถ่าย
การประชุม  
   (2) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5/1 
   (3) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 4 พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (4) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 5 
   (5) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถา่ย 
   (6) ค าสั่งจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. 3/1   
  เมื่ อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนั งสือแจ้งการจัดตั้ งสาขาพรรคการเมืองแล้ ว  
จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ (เขตเลือกตั้ง) ของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หากพรรคการเมืองด าเนินการถูกต้องแล้ว 
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ เพ่ือพรรคการเมืองประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจ านวน
สมาชิกพรรคการเมืองไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นตกไป และนายทะเบียน
พรรคการเมืองจะมีหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ เม่ือพรรคกำรเมืองได้จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองขึ้นแล้ว ไม่แจ้งต่อนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่มีกำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมืองนั้น ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท และปรับอีกวันละ 
1,000 บำท ตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ตำมมำตรำ 106) 
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 2.3  องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง 
     (1) องค์ประกอบ  
              คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและกรรมการสาขา 
พรรคการเมืองตามจ านวนและต าแหน่งที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำ 7 คน  
              การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร 
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
      (2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
 (2.1) คุณสมบัต ิ
 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
            2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 (2.2) ลักษณะต้องห้ำม 
 1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
 5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง  
 7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 8) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั ้ง เว้นแต่  
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั ่งของศาลอันถึงที ่ส ุดให ้ทรัพย์ส ินตกเป ็น  
ของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ             
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน            
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด    
ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
 12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
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 14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน  
หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 หน้ำที่ของสำขำพรรคกำรเมือง 
 สาขาพรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
โดยมีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 1) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตที่ เป็นที่ ตั้ งของสาขา 
พรรคการเมือง ตามตัวอย่างแบบ 3 ในภาคผนวก และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง 
 2) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง  
และตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง กรณีรายปีไม่น้อยกว่า 100 บาท หรือตลอดชีพไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
 3) จัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
 4) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ตั้งสาขา กรรมการสาขาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองนั้น
และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง 
 5) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 6) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  7) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลตาม
บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งมายังสาขาพรรคการเมือง แล้วรายงานผลการ
ลงคะแนนไปให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

หมำยเหตุ 1. ผู้ใดรู้ว่ำตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม แต่ยินยอมรับกำรแต่งตั้งเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท  
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (ตำมมำตรำ 112) 
  2. พรรคกำรเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมืองโดยรู้ว่ำ  
ผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง  
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท (ตำมมำตรำ 112) 
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 8) หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมือง  
ตามตัวอย่างแบบ 4 ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น  
และสรุปรายงานรับ – จ่าย ของสาขาพรรคการเมือง ตามตัวอย่างแบบ 5 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบ
เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานสาขาพรรคการเมือง  
  9) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยผู้บริจาค
ประสงค์จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง  ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริจาค หำกไม่แจ้งภำยในก ำหนดระยะเวลำ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 50,000 
บำท และปรับอีกวันละ 1,000 บำท ตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ตำมมำตรำ 122)   

 2.5 กำรเลิกหรือกำรสิ้นสภำพของสำขำพรรคกำรเมือง 
   1) การเลิกสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  2) การสิ้นสภาพของสาขาพรรคการเมือง ภายหลังที่ ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว  
สาขาพรรคการเมืองใดมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นน้อยกว่า 500 คน นายทะเบียน
พรรคการเมืองจะมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน  
พรรคการเมืองก าหนด หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วไม่ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้น
สิ้นสภาพไป 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  ภำยหลังจำกที่ด ำเนินกำรครบตำมมำตรำ 33 (2) พรรคกำรเมืองใดมีจ ำนวนสำขำ 
พรรคกำรเมืองเหลือไม่ถึงภำคละ 1 สำขำ เป็นระยะเวลำติดต่อกัน 1 ปี พรรคกำรเมืองย่อมสิ้นสภำพ 
ควำมเป็นพรรคกำรเมือง 
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กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
ตำม พ.ร.ป. พรรคกำรเมือง 2560 

สมำชิกพรรคที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
เกิน 100 คน ขึ้นไป 

ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดแจ้งผลกำรประชุมให้พรรคกำรเมืองทรำบ 

นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง 
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและจ ำนวน/ภูมิล ำเนำของสมำชิก 

หัวหน้ำพรรคกำรเมืองมีหนังสือแจ้งกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
ตำมแบบ ท.พ. 6 ต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง ภำยใน 15 วัน  

นับแต่วันที่มีกำรแต่งตั้งตัวแทนฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
- รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ 2 พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามแบบ ท.พ. 8/1  
- บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 7 พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  

    (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถกูต้อง 
- บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมอืงที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

    ตามแบบ ท.พ. 8 
   - แผนผังแสดงสถานท่ีท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย 
   - ค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 6/1 
 

จัดประชุมเพื่อเลือกตัวแทนฯ โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 50 คน  

            - เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวนตามขอ้บังคับพรรคการเมือง 
            - ก าหนดสถานที่ท าการ 
            - อื่นๆ 

 

ถูกต้องครบถ้วน 
กำรแต่งตั้งตัวแทนฯ สมบูรณ์ 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
กำรแต่งตั้งตัวแทนฯ ตกไป 

แจ้งให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองทรำบ 

ประกำศให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 

แจ้งให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองทรำบ 
พร้อมด้วยเหตุผล 
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  3.1 หลักกำรและองค์ประกอบของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
  เขตเลือกตั้งใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองนั้น 
มีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน 100 คน (ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป) ให้พรรคการเมืองนั้น
แต่งตั ้งสมาชิกซึ ่งมีภูมิล าเนาอยู ่ในเขตเลือกตั ้งนั ้น ซึ ่งมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าว เป็นตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด เพ่ือด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  (1) มีจ านวน 1 คนหรือหลายคนก็ได้ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
  (2) พ้ืนที่ที่รับผิดชอบต้องเป็นเขตเลือกตั้ง และไม่เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง 
  (3) มีสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 100 คน (ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป) และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
 3.2  กำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
  พรรคการเมืองใดมีสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งจ านวนเกิน 100 คน (ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป) 
ต้องแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด โดยให้พรรคการเมืองนั้นจัดประชุมสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว 
ซึ่งจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
   ในการประชุมเพ่ือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ที่ประชุมจะต้องพิจารณาเลือก
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง และสถานที่ท าการของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด เป็นต้น 
  ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจะต้องแจ้งผลการประชุมให้หัวหน้า  
พรรคการเมืองทราบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ า จังหวัด ตัวอย่างแบบ 2  
ในภาคผนวก พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
    (2) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามแบบ ท.พ. 8/1  
    (3) บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 7 พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (4) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 8 
    (5) แผนผังแสดงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย 
 เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
จากตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแล้ว ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 6 ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการ
แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    (1) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตัวอย่างแบบ 2  
ในภาคผนวก พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
    (2) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามแบบ ท.พ. 8/1  
    (3) บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 7 พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ตัวแทนพรรคกำรเมอืงประจ ำจังหวัด 
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    (4) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 8 
    (5) แผนผังแสดงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย 
    (6) ค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. 6/1 
  เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแล้ว 
จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และสมาชิกซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้ง
จ านวนเกิน 100 คน (ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป) หากพรรคการเมืองด าเนินการถูกต้องแล้วนายทะเบียนพรรคการเมือง 
จะมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ เพ่ือพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้ถือว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดของเขตเลือกตั้งนั้นตกไป และนายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 3.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด  
  (1) องค์ประกอบ  
              ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจะมีจ านวน  1 คนหรือหลายคนก็ได้ ตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับพรรคการเมือง 
             การได้มา การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการบริหาร 
หน้าที่และอ านาจของตัวแทนพรรคการเมือประจ าจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง  
 (2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
 (2.1) คุณสมบัต ิ
 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
            2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 (2.2) ลักษณะต้องห้ำม 
 1) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 3) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
    4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
 5) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 6) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง  
 7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  

หมำยเหตุ เมื่อพรรคกำรเมืองได้แต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดขึ้นแล้ว ไม่แจ้งต่อนำยทะเบียน
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำรแต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดนั้น ต้องระวำงโทษปรับ 
ไม่เกิน 50,000 บำท และปรับอีกวันละ 1,000 บำท ตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ตำมมำตรำ 106) 
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 8) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง  10 นับถึงวันเลือกตั้ ง เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 9) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 10) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด  
ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
 12) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
   13) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี 
   14) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
   15) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
   16) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ  
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
   17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   18) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
อ่ืน หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 1. ผู้ใดรู้ว่ำตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม แต่ยินยอมรับกำรแต่งตั้งเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
เป็นตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (ตำมมำตรำ 112) 
  2. พรรคกำรเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ำรงต ำแหน่งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
โดยรู้ว่ำผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท (ตำมมำตรำ 112) 
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 3.4 หน้ำที่ของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่
ทีร่ับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่มีภูมิล าเนาในเขตที่เป็นที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด ตามแบบ 3 ในภาคผนวก และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 2) จัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมือง ตามบัญชีรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมือง  
และตามท่ีก าหนดในข้อบังคับพรรค 
 3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
เกี่ยวกับตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้น เป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบและปิดประกาศ 
ไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 4) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 5) เสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 6) จัดการประชุมเพ่ือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกบุคคลในบัญชี
รายชื่อตามแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งหาส่งมาพร้อมการรายงานผลการลงคะแนน 
 7) จัดให้มีบัญชีรับและจ่ายเงินที่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย  ตามแบบ 4 
ในภาคผนวก โดยบันทึกบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และสรุปรายงานรับ - จ่าย 
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ 5 ในภาคผนวก ให้พรรคการเมืองทราบเป็นประจ าทุกสิ้นเดือน 
และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
 8) ท าบันทึกการรับบริจาค เมื่อได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้บริจาคประสงค์จะ
บริจาคให้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามแบบ พ.ก. 10 ในภาคผนวก ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับบริจาคและต้องแจ้งให้พรรคการเมืองทราบพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับบริจาค หำกไม่แจ้งภำยในก ำหนดระยะเวลำ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท และปรับอีก
วันละ 1,000 บำท ตลอดระยะเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ตำมมำตรำ 122)   

 2.5 กำรพ้นจำกต ำแหน่งของตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 การพ้นจากต าแหน่งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
พรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 - 

 
 

 
 ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

1 22  

วรรค
สอง 

      เมื่ อมีพระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิ สภา แล้ วแต่ กรณี  คณ ะกรรมการบริ หาร 
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิกหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่ งในพรรคการเมืองกระท าการ 
ในลักษณะที่อาจท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือก
มิ ได้ เป็น ไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรม  ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย  หรืออาจเป็นคุณหรือ  เป็นโทษ 
แก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

104      หั วห น้ าส าข าพ รรคการ เมื อ ง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด  หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด 
รู้ว่ามีการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตาม
มาตรา 22 วรรคสอง และไม่รายงาน
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทราบ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และให้ศาล
สั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้ นั้ น 
มีก าหนด 5 ปี (อำยุควำม 1 ปี) 

2 22  

วรรค
สำม 

 

 

 

 

 
22  

วรรค
ส่ี 

     เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับ
แจ้งจากนายทะเบียนว่าสมาชิกกระท าการอันอาจมี
ลักษณะเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสั่งการ
ให้สมาชิกยุติการกระท านั้นโดยพลัน และก าหนด
มาตรการหรือวิธีการที่จ าเป็นเพ่ือมิให้สมาชิกผู้ใด
กระท าการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 
 
     ในกรณีที่ ความปรากฏต่อนายทะเบียนว่า 
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตาม
ว ร ร ค ส า ม ให้ น า ย ท ะ เบี ย น เส น อ เรื่ อ ง ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า มี ค า สั่ ง ให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจาก
ต าแหน่งทั้ งคณะ ค าสั่ งดังกล่าวให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และห้ามมิให้กรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองซึ่ งพ้นจากต าแหน่ งเพราะเหตุ
ดังกล่าวด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองจนกว่า
จะพ้นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 
 
 

104      หั วห น้ าส าข าพ รรคการ เมื อ ง 
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด  หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใด 
รู้ว่ามีการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตาม
มาตรา 22 วรรคสี่ และไม่รายงานเป็น
หนั งสื อ ให้ คณ ะกรรมการบริห าร 
พรรคการเมืองทราบ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และให้ศาล
สั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู้ นั้ น  
มีก าหนด 5 ปี (อำยุควำม 1 ปี) 

4. บทก ำหนดโทษ 
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 ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

3 34 

 

 

 

 

     กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกและ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

112      ผู้ ใดรู้ ว่ าตนไม่ มี คุณ สมบั ติ หรื อ 
มีลั กษณะต้องห้ ามส าหรับการเป็ น
หั วหน้ าพรรคการเมื อง เลขาธิการ 
พรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบียนสมาชิกกรรมการบริหารอ่ืน
ของพรรคการเมือง กรรมการสาขา 
พรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด แต่ยินยอมรับการแต่งตั้ง
เพ่ือด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4 44      ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมือง และสมาชิกรับบริจาคจากผู้ ใด 
เพ่ือกระท าการหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นการ
บ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราช
บัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

114      ผู้ ใดบริจาคให้ พ รรคการเมื อ ง               
ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกเพ่ือกระท าการหรือสนับสนุน
การกระท าอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
หรือทั้ งจ าทั้ งป รับ  และให้ ศาลสั่ ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

5 45       ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองกระท าการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ใดกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
กระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ 

115      ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 10 ปี  หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ ศ าลสั่ ง เพิ กถอนสิ ท ธิ สมั ค รรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น 

6 46      ห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใด เรียก 
รับ หรือยอมจะรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผู้ใด เพ่ือให้ผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนได้รับแต่งตั้ง 
หรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้ง หรือเพราะเหตุที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือใน
หน่วยงานของรัฐ  
      ห้ามมิให้ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง 
สมาชิก หรือผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือใน
หน่วยงานของรัฐ 

116 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ       
ผู้นั้น 
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ล ำดับ มำตรำ ฐำนควำมผิด มำตรำ อัตรำโทษ/อำยุควำม 

7 58          ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หน้าที่บริหารการเงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา  ๕๙  
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
         หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ต้องจัดให้มีบัญชีรับ
และจ่ายเงินของสาขาพรรคการเมืองหรือที่ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดได้รับหรือจ่าย แล้วแต่
กรณีและจัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกที่
มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาพรรค
การเมืองหรือใน เขตจั งหวัดที่ ตน เป็นตัวแทน 
แล้วแต่กรณี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

122       ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 58 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน  50,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(อำยุควำม 1 ปี) 

8 67       หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด หรือสมาชิก
ผู้ใดได้รับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคให้เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องแจ้ง
ให้พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อบังคับ และให้พรรคการเมืองออกใบเสร็จรับเงิน 
หรือหลักฐานการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดเป็นหนังสือให้แก่ผู้บริจาคเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     กิจกรรมของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ ง 
หมายความรวมถึงการด าเนินงานทางการเมืองของ
พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด สมาชิก หรือผู้สมัคร
รับเลือกตั้งด้วย 

122      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง            
(อำยุควำม 1ปี) 

9 72      ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์ สิน  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือมี เหตุอันควรสงสัยว่ามี
แหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

126      ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่ เกิน  3 ปี  หรือปรับ ไม่ เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ ศ า ล สั่ ง เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ ส มั ค ร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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10 

 

74        ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาค
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
       (1) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
       (2) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขา 
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร 
       (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร
โดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือผู้ถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้พิจารณาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือถือโดย
ตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
      (4) คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับทุนหรือ
ได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งมีผู้จัดการหรือกรรมการเป็นบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทย 
     (5) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลได้รับ
บริจาคเพ่ือด าเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือ
เพ่ื อด าเนิ นกิจกรรมทางการเมืองจากบุ คคล  
คณะบุคคล หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
     (6 ) บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุ คคลที่ มี
ลักษณะท านองเดียวกันกับ (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีสมาชิก
รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด
ดังกล่าว ที่มิใช่เพื่อด าเนินกิจกรรทางการเมือง  

128      สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 74 หรือ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 75 หรือมาตรา 76 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
      ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระท าของบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคล ให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น 
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ภำคผนวก 



 
 

(ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานการประชุม) 
 

รายงานการประชุมการจัดตั้งสาขาพรรค...............................................ล าดับที่...........จังหวัด................... ............... 
ครั้งที่................../...................... 

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

ผู้เข้าประชุม   
 สมาชิกพรรค..................................................จ านวน............คน (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้แทนกรรมการบริหารพรรค/เจ้าหน้าที่พรรค...............................................จ านวน........คน  
 (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
เริ่มประชุมเวลา...............................น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .............................................................................................................................. ....................
.................................................................. .................................................................................................................  
 - ที่ประชุม.................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................... ............................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑ การจัดตั้งสาขาพรรค.............................................ล าดบัที่..........จังหวัด........................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 - มติที่ประชุม............................................................................................................................  
 ๒.๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค..............................................................................  
............................................................................................................................................... .................................... 
 - มติที่ประชุม............................................................................... ............................................. 
 ๒.๓ การก าหนดสถานที่ตั้งส านักงานสาขาพรรค...................................................................... 
................................................................................................... ................................................................................ 
 - มติที่ประชุม................................................................................................................. ........... 
 
เลิกประชุมเวลา.....................................................น. 

ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 
(..................................................) 

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงชื่อ..................................................ประธานการประชุม 
(..................................................) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

แบบ 1 



(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. สาขาพรรค………………….................................. ล าดับที่................ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี................
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
โทรศัพท.์...............................โทรสาร................................ 
  ๒. เขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๓. รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
๔. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามแบบ ท.พ. ๕/๑ 
๕. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน................คน ตามแบบ ท.พ. ๔  

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
๖. บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที ่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง  

จ านวน................คน ตามแบบ ท.พ. ๕  
๗. แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย 
๘. ค าสั่งจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓/๑ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

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

                                         หวัหน้าพรรค.................................................... 
 



(โลโก้พรรค) 
 

ค ำสั่งพรรค.................................................. 
ที่............/............ 

เรื่อง  จัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง  
 

 ในกำรประชุมจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง เมื่อวันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. ....  
อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๔/๓ ของประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรจัดตั้ งสำขำพรรคกำรเมือง  
กำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง และกำรแต่งตั้งหรือกำรเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีค ำสั่งจัดตั้งสำขำพรรค.................................... ล ำดับที่............. 
ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน..............................................
ต ำบล/แขวง.......................................................อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................โทรสำร................................ เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสำขำ
พรรคกำรเมือง......................................................................โดยมีคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง จ ำนวน......................คน  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่.............เดือน.............................. พ.ศ. .... 
 

(                                          ) 
หัวหน้ำพรรค................................... 

 
 

(แบบ ท.พ. ๓/๑) 



(แบบ ท.พ. ๔)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

บญัชรีายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
พรรค.............................................. ล าดบัที่................ เขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบ............................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หัวหน้าพรรค.........................................................

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

ชื่อตวั - ชื่อสกุล ลายมอืชื่อเลขประจ าตวัสมาชกิ ต าแหน่ง

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



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

วัน/เดอืน/ปี
เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทีเ่ป็นสมาชกิเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขโทรศัพท์

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

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

 หัวหน้าพรรค.........................................................

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองในเขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 
พรรค.............................................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล



(แบบ ท.พ. ๕/๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทีเ่ป็นสมาชกิ

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

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

 ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง

บญัชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
สาขาพรรค...........................................................ล าดบัที่..............จังหวัด......................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน



 
 

(ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานการประชุม) 
 

รายงานการประชุมการแต่งตั้งตัวแทนพรรค.......................................ประจ าจังหวัด...................เขตเลือกตั้งที่.... ..... 
ครั้งที่................../...................... 

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

ผู้เข้าประชุม   
 สมาชิกพรรค..................................................จ านวน............คน (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้แทนกรรมการบริหารพรรค/เจ้าหน้าที่พรรค...............................................จ านวน........คน  
 (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
เริ่มประชุมเวลา...............................น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 .............................................................................................................................. ....................
................................................................................................... ................................................................................ 
 - ที่ประชุม.................................................................................................................... ............. 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑ การแต่งตั้งตัวแทนพรรค..............................ประจ าจังหวัด..................เขตเลือกตั้งที่……… 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 - มติที่ประชุม................................................................................................................. ........... 
 ๒.๒ การเลือกตั้งตัวแทนพรรค.................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 - มติที่ประชุม............................................................................................................................ 
 ๒.๓ การก าหนดสถานที่ตั้งที่ท าการตัวแทนพรรค..................................................................... 
...................................................................... .............................................................................................................  
 - มติที่ประชุม................................................................................................................. ........... 
 
เลิกประชุมเวลา.....................................................น. 

ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 
(..................................................) 

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงชื่อ..................................................ประธานการประชุม 
(..................................................) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

แบบ 2 



(แบบ ท.พ. ๖) 
 

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

เขียนที่……………………………….………………… 

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. .... 

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค………......................................................................ขอแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ า 
จังหวัด..................................................... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สถานที่ท าการตัวแทนพรรค...........................................ประจ าจังหวัด เขตเลือกตั้งที่..........
ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์.........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................................... 
  ๒. รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม 
  ๓. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๘/๑ 

๔. บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...............คน ตามแบบ ท.พ. ๗ 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

๕. บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่ มีภู มิล าเนาอยู่ ใน เขตเลือกตั้ งของตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน...........คน ตามแบบ ท.พ. ๘ 

๖. แผนผังแสดงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย 
๗. ค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๖/๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

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

                              หัวหน้าพรรค........................................................ 
 



(โลโก้พรรค) 
 

ค ำสั่งพรรค.................................................. 
ที่............/............ 

เรื่อง  แต่งตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด 
 

 ในกำรประชุมเลือกตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. ....  
อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๑๑/๑ ของประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เรื่อง กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง  
กำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำขำพรรคกำรเมืองหรือคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมือง และกำรแต่งตั้งหรือกำรเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งตัวแทนพรรค..............................ประจ ำจังหวัด 
เขตเลือกตั้งที่.......... 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่.............เดือน.............................. พ.ศ. .... 
 

(                                          ) 
หัวหน้ำพรรค................................... 

 
 

(แบบ ท.พ. ๖/๑) 



(แบบ ท.พ. ๗)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

บญัชรีายชื่อตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด................................................... เขตเลือกตั้งที.่............................................

วัน/เดอืน/ปี
เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทีเ่ป็นสมาชกิ

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

หัวหน้าพรรค...........................................................

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

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์



(แบบ ท.พ. ๘)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทีเ่ป็นสมาชกิ

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

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

หัวหน้าพรรค...........................................................

บญัชรีายชื่อสมาชกิพรรคการเมืองทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตวัแทนพรรค......................................ประจ าจังหวัด..............................
เขตเลือกตั้งที.่......................

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน



(แบบ ท.พ. ๘/๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

วัน/เดอืน/ปี
เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทีเ่ป็นสมาชกิ

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

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

ผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด

บญัชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุเลือกตวัแทนพรรค......................................ประจ าจังหวัด..................................
 เขตเลือกตั้งที.่.............

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสมาชกิ ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตวัประชาชน
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ที่ปรึกษำ 

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

คณะผู้จัดท ำ 

1. นายสมพล พรผล   ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
2. นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน  ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
3. นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์   รองผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
4. นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน  รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
5. นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
6. นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
      จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย 
        ตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน 
7. นายอมร รัชตังกูร   ผู้อ านวยการฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 
8. นายวิชชา แสนใจกล้า   ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
      ของพรรคการเมือง 
9. นายโชคดี ด้วงแป้น พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการทางปกครอง 
10. นางสาวรุจิรา ผึ่งผดุง   พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ ส านักงานกองทุน 
      เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  

ส านักงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
11. นางสาวน้องนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
12. นายรตน โคมทอง   พนักงานการเลือกตั้งช านาญการ ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
      และสนับสนุนพรรคการเมือง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
     ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและสนับสนุนพรรคการเมือง 
13. พนักงานและลูกจ้างส านักกิจการพรรคการเมืองทุกคน 
14. พนักงานและลูกจ้างส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐทุกคน 
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