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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขา
พรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัด ตั้งสาขา
พรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองต้องดาเนินการจัดให้ มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มี ภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิด ชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้นตั้งแต่
ห้าร้อยคนขึ้นไป
ข้อ ๕ การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เลือกหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรคการเมือง จานวนตามที่กาหนด
ในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
(๒) กาหนดที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
(๓) อื่น ๆ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ ง ตามแบบ ท.พ. ๔ และต้ อ งบั น ทึ ก รายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง
ให้ พ รรคการเมือ งแจ้ ง ให้ ผู้ อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด
ในพื้นที่นั้นทราบก่อนการประชุมตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า ๗ วัน
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ข้อ ๖ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น หั ว หน้ า สาขาพรรคการเมื อ งแจ้ ง ผลการประชุ ม จั ด ตั้ ง สาขา
พรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ ตามแบบ ท.พ. ๓ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๔
(๓) บั ญ ชี ร ายชื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง ตามแบบ ท.พ. ๕ พร้ อ มส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งในเขตพื้ น ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบของสาขาพรรคการเมือง
ตามแบบ ท.พ. ๖ พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในรูปแบบไมโครซอฟท์ แอคเซส
(Microsoft Access) หรื อ ไมโครซอฟท์ เอ็ ก เซล (Microsoft Excel) ในซี ดี - รอม (CD-ROM)
หรือยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB Flash drive)
(๕) ที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง และแผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย
ข้อ ๗ เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับแจ้งตามข้อ ๖ แล้ว เห็นว่า การประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคการเมื อ งเป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง ให้ จั ด ท าประกาศจั ด ตั้ ง สาขา
พรรคการเมื อ ง ตามแบบ ท.พ. ๗ และแจ้ งการจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมื อง ตามแบบ ท.พ. ๘
ต่ อนายทะเบี ยนพรรคการเมื อ งภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ ง
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๗
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓ พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ ๖ (๑) ถึง (๕)
ในกรณี มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไป ด้ ว ยเหตุ ค รบอายุ
ของสภาผู้แ ทนราษฎร หากพรรคการเมืองจะจัด ตั้งสาขาพรรคการเมืองเพื่ อส่ง ผู้สมั ครรับเลื อ กตั้ ง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนวันสมั คร
รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๘ เมื่ อ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตรวจสอบการแจ้ง การจั ด ตั้งสาขาพรรคการเมือง
ตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง แล้ ว เห็ น ว่ า เอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและมี จ านวนสมาชิ ก
พรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้ งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป ให้ถือว่า
การจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งนั้ น สมบู ร ณ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งมี ป ระกาศจั ด ตั้ ง สาขา
พรรคการเมือง และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป
ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งประกาศการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งให้ ป ระชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปด้วย
ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจานวนสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นตกไป และให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป
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ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงานสาขาพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขา
พรรคการเมือง ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเลือกกรรมการสาขา
พรรคการเมืองชุ ด ใหม่ เลือกกรรมการสาขาพรรคการเมืองแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือเปลี่ยนแปลง
ด้ว ยเหตุใด ๆ ให้ เป็น ไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือ แจ้ ง
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน หากถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ
และให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป
ข้อ ๑๐ ภายหลั ง ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งแล้ ว สาขาพรรคการเมื อ งใดมี ส มาชิ ก
พรรคการเมื องไม่ถึง ห้ าร้ อยคน ให้ น ายทะเบีย นพรรคการเมื องมี หนังสื อแจ้ งให้ พ รรคการเมืองนั้ น
ดาเนินการให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพรรคการเมืองใดไม่ดาเนินการหรือ
ดาเนินการแล้วไม่ถูกต้อง ให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองตามจานวนที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง
การได้มา การดารงตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง วิธีการบริหาร
และหน้ าที่แ ละอานาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับ
พรรคการเมืองโดยอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีหน้าที่ดาเนินการตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย
ข้อ ๑๒ เขตเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาพรรคการเมื อ ง
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึง่ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตัง้ ในจังหวัดนั้น ซึ่งมาจาก
การเลือกของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดภายในหกสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ มี ส มาชิ ก พรรคการเมื อ งในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น เกิ น หนึ่ ง ร้ อ ยคน เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมของ
พรรคการเมื อ งในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น และให้ น าความในข้ อ ๑๑ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ การประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดต้องมีสมาชิกพรรคการเมือง
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดจานวนตามที่กาหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง
(๒) กาหนดที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
(๓) อื่น ๆ
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การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๐ และต้องบันทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
รับรองความถูกต้อง กรณีผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดหลายคน ให้ตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัดคนใดคนหนึ่งรับรองความถูกต้อง
ให้ พ รรคการเมือ งแจ้ งให้ ผู้ อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด
ในพื้นที่นั้นทราบก่อนการประชุมตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แจ้งผลการประชุม
การเลือกตัว แทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ ตามแบบ ท.พ. ๙
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๐
(๓) บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๑ พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตเลื อ กตั้ ง ของตั ว แทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๒ พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิกพรรคการเมือง
ในรู ป แบบโปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส (Microsoft Access) หรื อ ไมโครซอฟท์ เอ็ ก เซล
(Microsoft Excel) ในซีดี-รอม (CD-ROM) หรือยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB Flash drive)
(๕) ที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด และแผนผังแสดงที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่าย
ข้อ ๑๕ เมื่ อ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งได้ รั บ แจ้ ง ตามข้ อ ๑๔ แล้ ว เห็ น ว่ า การประชุ ม
เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้จัดทา
ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๓ และแจ้งการแต่งตั้งตัวแทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๔ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๓
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๙
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔ (๑) ถึง (๕)
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ด้วยเหตุครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หากพรรคการเมืองจะแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดเพื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนวันสมัคร
รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แล้ว เห็นว่า เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและมีจานวน
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สมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน
ให้ถือว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่หัวหน้าพรรคการเมือง
มีประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้า
พรรคการเมืองทราบต่อไป
ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจานวนสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดนั้นตกไป
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมือ งประจาจังหวัด
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล
หรื อ เลื อ กตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจ าจั ง หวั ด ใหม่ เลื อ กตั ว แทนพรรคการเมื อ งประจ าจั ง หวั ด
แทนตาแหน่ งที่ ว่าง หรื อ เปลี่ย นแปลงด้วยเหตุใ ด ๆ ให้ เ ป็ นไปตามข้อบังคั บพรรคการเมือง และ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี
การเปลี่ยนแปลงนั้น
เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน หากถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมือง
ทราบต่อไป
ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป
ข้อ ๑๘ ภายหลังที่ได้แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดแล้ว ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจาจังหวัดใดมีสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งคน ให้ถือว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัดนั้นสิ้นสภาพไป และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อ ๑๙ การใดที่ ไ ด้ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สาขาพรรคการเมื อ งและตั ว แทนพรรคการเมื อ ง
ประจาจังหวัดก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองและการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๐ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีใดมิได้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น นายทะเบียนพรรคการเมืองอาจกาหนด ยกเว้น
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พันตารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบ ท.พ. ๓
แบบ ท.พ. ๔
แบบ ท.พ. ๕
แบบ ท.พ. ๖
แบบ ท.พ. ๗
แบบ ท.พ. ๘
แบบ ท.พ. ๙
แบบ ท.พ. ๑๐
แบบ ท.พ. ๑๑
แบบ ท.พ. ๑๒
แบบ ท.พ. ๑๓
แบบ ท.พ. ๑๔

หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมือง
ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
............................................................

(แบบ ท.พ. ๓)

หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
เขียนที…่ …………………………….…………………
วันที่….......เดือน……………....………..พ.ศ. ....
เรียน หัวหน้าพรรค……………………………….…………………
เมื่อวันที่ …....... เดือน ……………….....……….. พ.ศ. .... สมาชิกพรรค ….…………….…………………
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค ได้จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ..............................
ตามมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ผ ล
การประชุม ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จานวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๔
(๓) บั ญ ชี รายชื่ อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อง จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๕
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญ ชีร ายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือ ง
จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๖ พร้ อ มบั น ทึ กข้ อ มูล รายชื่ อ สมาชิ ก (โปรแกรม ไมโครซอฟท์ แอคเซส
(Microsoft Access) หรื อ ไมโครซอฟท์ เอ็ ก เซล (Microsoft Excel) ในซี ดี -รอม (CD-ROM) หรื อ ยู เอสบี
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive)
(๕) ที่ตั้งสาขาพรรค ……………………….…….......……….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ..........
ตรอก/ซอย ..................... ถนน .......................... ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ..................
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ....................... โทรสาร ................
(๖) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

(แบบ ท.พ. ๔)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

สาขาพรรค.............................................. ลาดับที่................ เขตเลือกตั้งที.่ ............. จังหวัด..............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขประจาตัวประชาชน
ชื่อตัว - ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จังหวัด

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

รหัสไปรษณีย์

ลายมือชื่อ

(แบบ ท.พ. ๕)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

สาขาพรรค.............................................. ลาดับที่................ เขตเลือกตั้งที.่ ............. จังหวัด..............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน
ตาแหน่ง
ชื่อตัว - ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ
เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

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

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(แบบ ท.พ. ๖)
หน้าที่............ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รบั ผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

สาขาพรรค.............................................. ลาดับที่................ เขตเลือกตัง้ ที่ .............. จังหวัด..............................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขประจาตัวประชาชน
ชือ่ ตัว - ชือ่ สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จังหวัด

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

รหัสไปรษณีย์

วัน/เดือน/ปี
ที่เป็นสมาชิก

(แบบ ท.พ. ๗)

ประกาศพรรค ...............................................
เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรค ................................. ลาดับที่ ..............
เขตเลือกตั้งที่ .............................. จังหวัด ..............................
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗ ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมือ งและการแต่ง ตั้งตัว แทนพรรคการเมือ งประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ จึง ออกประกาศ
จัดตั้งสาขาพรรค ................................................. ลาดับที่ .......... เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด .............................
โดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. ที่ตั้งสาขาพรรค ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................
ถนน ............................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต ........................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............. ........ โทรสาร .......................
๒. เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค ได้แก่ .........
๓. คณะกรรมการสาขาพรรค จานวน ........... คน
๔. สมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ จานวน ........... คน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศวันที่ ........... เดือน .......... พ.ศ. .........

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

(แบบ ท.พ. ๘)

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
เขียนที…่ …………………………….…………………
วันที่ ....... เดือน …………….....……. พ.ศ. ....
เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค ..................................................... ขอแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรค .................................... ลาดับที่ ............
เขตเลื อ กตั้ งที่ .............................. จั งหวั ด ....................... ต่ อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายการต่อไปนี้
(๑) ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๗
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓
(๓) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม
(๔) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จานวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๔
(๕) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จานวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๕ พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
(๖) บัญ ชีร ายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือ ง
จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๖ พร้อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายชื่ อ สมาชิ ก (โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส
(Microsoft Access) หรื อ ไมโครซอฟท์ เอ็ ก เซล (Microsoft Excel) ในซี ดี -รอม (CD-ROM) หรื อ ยู เอสบี
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive)
(๗) ที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง และแผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

(แบบ ท.พ. ๙)

หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
เขียนที่……………………………….…………………
วันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ....
เรียน หัวหน้าพรรค ............................................
เมื่อวันที่......... เดือน ........................................ พ.ศ. ........ สมาชิกพรรค ...............................
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลื อกตั้งที่ ………............... จังหวัด ............................. ได้มีการจัดประชุมเพื่อเลือก
ตั ว แทนพรรค ................................ ประจ าจั ง หวั ด ................................ เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ………...............
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการประชุม
ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๐
(๓) บั ญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๑ พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจั งหวั ด ตามแบบ ท.พ. ๑๒ พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายชื่ อ สมาชิ ก (โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส
(Microsoft Access) หรื อ ไมโครซอฟท์ เอ็ ก เซล (Microsoft Excel) ในซี ดี -รอม (CD-ROM) หรื อ ยู เอสบี
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive)
(๕) สถานที่ทาการตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ....... หมู่ที่ .........
ตรอก/ซอย ..................... ถนน ......................... ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต .......... .........
จังหวัด ........................ รหั สไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ......................... โทรสาร .......................
(๖) แผนผังแสดงสถานที่ทาการตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)...…………………..................................…....
(........………………….................................)
ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ................................. เขตเลือกตั้งที่ ........

(แบบ ท.พ. ๑๐)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด............................................... เขตเลือกตั้งที.่ ......................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ชื่อพรรค.................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขประจาตัวประชาชน

เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

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

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ

(แบบ ท.พ. ๑๑)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด................................................... เขตเลือกตั้งที.่ ............................................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ชื่อพรรค.................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จังหวัด

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

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมือชื่อ

(แบบ ท.พ. ๑๒)
หน้าที.่ ...........ในจานวน................หน้า

บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองทีม่ ีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรค......................................ประจาจังหวัด..............................
ลาดับที่ เลขประจาตัวสมาชิก

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เขตเลือกตั้งที.่ ......................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขประจาตัวประชาชน

เลขที่

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

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

หมายเลขโทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี
ทีเ่ ป็นสมาชิก

(แบบ ท.พ. ๑๓)

ประกาศพรรค ...............................................
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด .................................
เขตเลือกตั้งที่ ..........
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศแต่งตั้ง
ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด .............. เขตเลือกตั้งที่ .......... โดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. สถานที่ทาการตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด .........................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ....................................
ตาบล/แขวง ............................... อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ...............................
๒. เขตพื้น ที่ที่ร ับ ผิด ชอบของตัว แทนพรรคการเมือ งประจาจัง หวัด ได้แ ก่เ ขตเลือ กตั ้ง
ที่ .................... จังหวัด ....................
๓. ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด จานวน ........... คน
๔. สมาชิกที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ จานวน ........... คน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศวันที่ ........... เดือน .......... พ.ศ. .........

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

(แบบ ท.พ. ๑๔)

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด
เขียนที่……………………………….…………………
วันที่ ...…… เดือน …………………….. พ.ศ. ....
เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค………......................................................................ขอแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจา
จังหวัด..................................................... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. สถานที่ทาการตัวแทนพรรค...........................................ประจาจังหวัด เขตเลือกตั้งที่..........
ตั้งอยู่บ้านเลขที.่ ...................................หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร....................................................
๒. รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม
๓. หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๙
๔. บั ญชีรายชื่อผู้ เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด จานวน ..... คน
ตามแบบ ท.พ. ๑๐
๕. บั ญชีรายชื่อ ตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด จานวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๑๑
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองสาเนาถูกต้อง
๖. บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ งที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ น เขตเลื อ กตั้ ง ของตั ว แทน
พรรคการเมืองประจาจังหวัด จานวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๑๒
๗. แผนผังแสดงสถานที่ทาการตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัด พร้อมภาพถ่าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

