
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
เรื่อง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมอืงและการแตง่ตั้งตวัแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวดั 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมือง  การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง   
และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  และการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๔ พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง  
พรรคการเมืองต้องด าเนินการจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามประกาศคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด  อย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา  โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้นตั้งแต่ 
ห้าร้อยคนขึ้นไป 

ข้อ ๕ การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเพื่อด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลือกหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรคการเมือง  จ านวนตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

(๒) ก าหนดที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง   
(๓) อื่น ๆ   
การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง   ตามแบบ  ท.พ.  ๔  และต้องบันทึกรายงาน 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยให้ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง 

ให้พรรคการเมืองแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ในพ้ืนที่นั้นทราบก่อนการประชุมตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า  ๗  วัน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๖ ให้ผู้ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมืองให้หัวหน้าพรรคการเมอืงทราบ  ตามแบบ  ท.พ.  ๓  พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้

(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  พร้อมภาพถ่ายการประชุม   
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๔   
(๓) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๕  พร้อมส าเนา 

บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง   

ตามแบบ  ท.พ.  ๖  พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในรูปแบบไมโครซอฟท์   แอคเซส  
(Microsoft  Access)  หรือไมโครซอฟท์  เอ็กเซล  (Microsoft  Excel)  ในซีดี-รอม  (CD-ROM)   
หรือยูเอสบี  แฟลชไดร์ฟ  (USB  Flash  drive) 

(๕) ที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  และแผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง  พร้อมภาพถ่าย 
ข้อ ๗ เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับแจ้งตามข้อ  ๖  แล้ว  เห็นว่า  การประชุมจัดตั้งสาขา

พรรคการเมืองเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง   ให้จัดท าประกาศจัดตั้งสาขา 
พรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๗  และแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๘   
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๗ 
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  ตามแบบ  ท.พ.  ๓  พร้อมเอกสาร

หลักฐานตามข้อ  ๖  (๑)  ถึง  (๕)   
ในกรณีมีการ เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นการทั่ ว ไป   ด้ วยเหตุครบอายุ 

ของสภาผู้แทนราษฎร  หากพรรคการเมืองจะจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง    
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนวันสมัคร
รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๘ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบการแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
ตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  แล้ว  เห็นว่า  เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและมีจ านวนสมาชิก 
พรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้ งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป  ให้ถือว่า 
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่หัวหน้าพรรคการเมืองมีประกาศจัดตั้งสาขา  
พรรคการเมือง  และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 

ให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปด้วย 

ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้นตกไป  และให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานสาขาพรรคการเมือง  หรือกรรมการสาขา
พรรคการเมือง  ครบวาระ  ตาย  ลาออก  เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล  หรือเลือกกรรมการสาขา 
พรรคการเมืองชุดใหม่  เลือกกรรมการสาขาพรรคการเมืองแทนต าแหน่งที่ว่าง   หรือเปลี่ยนแปลง 
ด้วยเหตุใด ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้ง 
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 

เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน  หากถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ  
และให้หัวหน้าพรรคการเมืองประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียน 
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 

ข้อ ๑๐ ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว   สาขาพรรคการเมืองใดมีสมาชิก 
พรรคการเมืองไม่ถึงห้าร้อยคน  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้น
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   หากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วไม่ถูกต้อง  ให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ประกอบด้วย  หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองและ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองตามจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน   

กรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

การได้มา  การด ารงต าแหน่ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  วิธีการบริหาร   
และหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
พรรคการเมืองโดยอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ข้อ ๑๒ เขตเลือกตั้งในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หรือสาขาพรรคการเมือง  
ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน  
ให้พรรคการเมืองนั้นแต่งตั้งสมาชิกพรรคการเมืองซึง่มภีูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตัง้ในจังหวดันั้น  ซึ่งมาจาก
การเลือกของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่มีสมาชิกพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้นเกินหนึ่งร้อยคน   เพ่ือด าเนินกิจกรรมของ 
พรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้น  และให้น าความในข้อ  ๑๑  วรรคสองและวรรคสาม   
มาใช้บังคับแก่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๓ การประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต้องมีสมาชิกพรรคการเมือง  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเพ่ือด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดจ านวนตามที่ก าหนดในข้อบังคับพรรคการเมือง 
(๒) ก าหนดที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
(๓) อื่น ๆ   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๓



การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๐  และต้องบันทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยให้ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
รับรองความถูกต้อง  กรณีผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดหลายคน  ให้ตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัดคนใดคนหนึ่งรับรองความถูกต้อง    

ให้พรรคการเมืองแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ในพ้ืนที่นั้นทราบก่อนการประชุมตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า  ๗  วัน 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดคนใดคนหนึ่ง  แจ้งผลการประชุม
การเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบ  ตามแบบ  ท.พ.  ๙   
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  พร้อมภาพถ่ายการประชุม   
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๐ 
(๓) บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๑  พร้อมส าเนา 

บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล า เนาอยู่ ในเขตเลือกตั้ งของตัวแทน 

พรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๒  พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิกพรรคการเมือง 
ในรูปแบบโปรแกรมไมโครซอฟท์  แอคเซส  (Microsoft  Access)  หรือไมโครซอฟท์  เอ็กเซล  
(Microsoft  Excel)  ในซีดี-รอม  (CD-ROM)  หรือยูเอสบี  แฟลชไดร์ฟ  (USB  Flash  drive)   

(๕) ที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  และแผนผังแสดงที่ตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด  พร้อมภาพถ่าย 

ข้อ ๑๕ เมื่อหัวหน้าพรรคการเมืองได้รับแจ้งตามข้อ  ๑๔  แล้ว  เห็นว่า  การประชุม 
เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง   ให้จัดท า
ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๓  และแจ้งการแต่งตั้งตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๔  ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๑๓ 
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ท.พ.  ๙  

พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๑๔  (๑)  ถึง  (๕)   
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  ด้วยเหตุครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  

หากพรรคการเมืองจะแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดเพ่ือส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง   ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองแจ้งการแตง่ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนวันสมคัร
รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบการแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดตามข้อ  ๑๕  วรรคหนึ่ง  แล้ว  เห็นว่า  เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและมีจ านวน

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๓



สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคน   
ให้ถือว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่หัวหน้าพรรคการเมือง  
มีประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้า
พรรคการเมืองทราบต่อไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานและจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง
ไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๕  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดนั้นตกไป  
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด   
หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ครบวาระ  ตาย  ลาออก  เปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนชื่อสกุล   
หรือเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดใหม่   เลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคการเมือง  และ 
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ม ี
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน  หากถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมือง
ทราบต่อไป 

ในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้หัวหน้าพรรคการเมืองทราบต่อไป 

ข้อ ๑๘ ภายหลังที่ได้แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแล้ว  ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดใดมีสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งคน  ให้ถือว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดนั้นสิ้นสภาพไป  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว     

ข้อ ๑๙ การใดที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง 
ประจ าจังหวัดก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  
เรื่อง  การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขา
พรรคการเมืองและการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒๐ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรักษาการตามประกาศนี้   
ในกรณีใดมิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  นายทะเบียนพรรคการเมืองอาจก าหนด  ยกเว้น  

หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พันต ารวจเอก จรงุวิทย ์ ภุมมา 
นายทะเบียนพรรคการเมือง 

้หนา   ๕
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แบบแนบท้ายประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 
       เร่ือง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบ ท.พ. ๓ หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๔ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
 แบบ ท.พ. ๕ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๖ บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของ 

     สาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๗ ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๘ หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 
แบบ ท.พ. ๙ หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๑๐ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๑๑ บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๑๒ บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของ 
   ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๑๓ ประกาศแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
แบบ ท.พ. ๑๔ หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
  
 

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



(แบบ ท.พ. ๓) 
 

หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

เขียนที…่…………………………….………………… 
   วันที่….......เดือน……………....………..พ.ศ. .... 

เรียน  หัวหน้าพรรค……………………………….………………… 

  เมื่อวันที่ …....... เดือน ……………….....……….. พ.ศ. .... สมาชิกพรรค ….…………….………………… 
ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค ได้จัดประชุมเพ่ือจัดตั้งสาขาพรรค .............................. 
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผล 
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๔  
(๓) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๕  

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง  
(๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 

จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๖ พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิก (โปรแกรม ไมโครซอฟท์ แอคเซส 
(Microsoft Access) หรือไมโครซอฟท์  เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในซีดี-รอม (CD-ROM) หรือยู เอสบี  
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive)  

(๕) ที่ตั้งสาขาพรรค ……………………….…….......……….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ..........  
ตรอก/ซอย ..................... ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต  ..................  
จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ....................... โทรสาร ................ 

(๖) แผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

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

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

                       ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรค .................................................... 

 



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

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรค.........................................................

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

ลายมอืชื่อเลขประจ าตัวสมาชิก

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

ชื่อตวั - ชื่อสกุล

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

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน



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

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรค.........................................................

บญัชรีายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
สาขาพรรค.............................................. ล าดบัที่................ เขตเลือกตั้งที.่............. จังหวัด..............................

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวสมาชิก ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

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

ต าแหน่ง

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



(แบบ ท.พ. ๖)
หน้าที่............ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณยี์
หมายเลขโทรศัพท์

วัน/เดอืน/ปี
ที่เป็นสมาชกิ

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

ผู้ได้รับเลือกเปน็หวัหนา้สาขาพรรค.........................................................

บญัชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง
สาขาพรรค.............................................. ล าดบัที่................ เขตเลือกตัง้ที่.............. จังหวัด..............................

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวสมาชิก ชือ่ตวั - ชือ่สกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน



(แบบ ท.พ. ๗) 
 

ประกาศพรรค ............................................... 
เรื่อง การจดัตั้งสาขาพรรค ................................. ล าดับที่ ..............  

เขตเลอืกตั้งที่ .............................. จังหวัด .............................. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศ
จัดตั้งสาขาพรรค ................................................. ล าดับที่ .......... เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด .............................  
โดยมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ที่ตั้งสาขาพรรค ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ........... .................  
ถนน ............................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ........................................  
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ ............. ........ โทรสาร ....................... 
 ๒. เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรค ได้แก่ ......... 
 ๓. คณะกรรมการสาขาพรรค จ านวน ........... คน 
 ๔. สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน ........... คน  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศวันที่ ........... เดือน .......... พ.ศ. ......... 

   

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

                (........…………………....................................) 
                                         หวัหน้าพรรค.................................................... 
 
 



(แบบ ท.พ. ๘) 
 

หนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง  

เขียนที…่…………………………….………………… 

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

เรียน  นายทะเบียนพรรคการเมือง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................
หัวหน้าพรรค ..................................................... ขอแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรค .................................... ล าดับท่ี ............  
เขตเลือกตั้งที่  .............................. จังหวัด ....................... ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายการต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๗ 
(๒) หนังสือแจ้งผลการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ตามแบบ ท.พ. ๓ 
(๓) รายงานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
(๔) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๔ 
(๕) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๕ พร้อม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๖) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง 

จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๖ พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิก (โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส 
(Microsoft Access) หรือไมโครซอฟท์  เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในซีดี-รอม (CD-ROM) หรือยู เอสบี  
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive)  

(๗) ที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง และแผนผังแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง พร้อมภาพถ่าย  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

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

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



(แบบ ท.พ. ๙) 
 

หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั  

เขียนที่……………………………….………………… 
   วันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. .... 

เรียน  หัวหน้าพรรค ............................................ 

  เมื่อวันที่......... เดือน ........................................ พ.ศ. ........ สมาชิกพรรค ............................... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ………............... จังหวัด ............................. ได้มีการจัดประชุมเพ่ือเลือก
ตัวแทนพรรค ................................ ประจ าจั งหวัด ................................ เขตเลือกตั้ งที่  ………...............  
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม  
(๒) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๐ 
(๓) บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๑ พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งของตัวแทนพรรคการเมือง

ประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๑๒ พร้อมบันทึกข้อมูลรายชื่อสมาชิก (โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส 
(Microsoft Access) หรือไมโครซอฟท์  เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในซีดี-รอม (CD-ROM) หรือยู เอสบี  
แฟลช ไดร์ฟ (USB Flash drive) 

(๕) สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดตั้งอยู่บ้านเลขที่ ....... หมู่ที่ .........
ตรอก/ซอย ..................... ถนน ......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต .......... .........  
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ......... ................ โทรสาร .......................  

(๖) แผนผังแสดงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

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

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

             ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ................................. เขตเลือกตั้งที่ ........ 



(แบบ ท.พ. ๑๐)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ...........................................................

บญัชรีายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุเลือกตวัแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด............................................... เขตเลือกตั้งที.่......................
ชื่อพรรค.................................................................

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวสมาชิก ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืชื่อ

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



(แบบ ท.พ. ๑๑)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

  (..........................................................)
ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ...........................................................

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

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวสมาชิก ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ

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



(แบบ ท.พ. ๑๒)
หน้าที.่...........ในจ านวน................หน้า

เลขที่ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ...........................................................

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

ล าดบัที่ เลขประจ าตัวสมาชิก ชื่อตวั - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์
วัน/เดอืน/ปี
ทีเ่ป็นสมาชกิ

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



(แบบ ท.พ. ๑๓) 
 

ประกาศพรรค ............................................... 
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด .................................  

เขตเลอืกตั้งที่ ..........  
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้ง
สาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศแต่งตั้ง 
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด .............. เขตเลือกตั้งที ่.......... โดยมีรายการ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. สถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด .........................................................   
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ....................................  
ต าบล/แขวง ............................... อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ......................................  
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ .............. .......................... โทรสาร ............................... 
 ๒. เขตพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  ได้แก่เขตเลือกตั ้ง 
ที่ .................... จังหวัด ....................  
 ๓. ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน ........... คน 
 ๔. สมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน ........... คน  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศวันที่ ........... เดือน .......... พ.ศ. ......... 

   

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

                (........…………………....................................) 
                                         หวัหน้าพรรค.................................................... 
 
 



(แบบ ท.พ. ๑๔) 
 

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.์.........................................โทรศัพท.์...................................โทรสาร.................................................... 
  ๒. รายงานการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่ายการประชุม 

๓. หนังสือแจ้งผลการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ตามแบบ ท.พ. ๙ 
  ๔. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน ..... คน  
ตามแบบ ท.พ. ๑๐ 

๕. บัญชีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๑๑
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองส าเนาถูกต้อง 

๖. บัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่ มีภู มิล าเนาอยู่ ใน เขตเลือกตั้ งของตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด จ านวน ..... คน ตามแบบ ท.พ. ๑๒ 

๗. แผนผังแสดงสถานที่ท าการตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด พร้อมภาพถ่าย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

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

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